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FOREWORD. 

ltis with pleasure that 1 respond to the ivvitation ol 
earned translator of the Ramayana from the Samskr 

sontribute a foreword to his volumes. It must always be a ma 

yreat inspiration for any Hindu to be reminded of this maste 
which has furnished spiritual consolation to the millions ¢ 
land for the last many centuries and has won for this country. =. 

place in the literature of the world. There is probably nothing 
rouses greater love and enthusiasm in the hearts of the. pe 
India, than the remarkable series of episodes connected w 
hero of this epic. Wherever one may roam over this vast co 
the affection and esteem in which the name of this 10200. 
held is noticed even by a casual ;observer. This writer 1 
recollections of numerous scenes testifying to the existence 

widespread influence. On the heights of the Himalayan mi 

at nights at a hill station, he has heard the hillmen | 

around the camp- fire and singing to themselves stories f 

Ramayana in sing-song accents. Pushing as far as Cape 

one November afternoon, this writer found a group of pet 
small house near the seashore entertaining themselves wit 

122 | 

from the same epic. Staying amidst the ruins of Vilayam" 



ress nf clearness and simplicity which are probably two oft 
tundamental qualities of all good style. On many an occasion, మ. 
has triumphed over the difficulties presented by the obscur'ty a. 
Samskrit and the limitations imposed by the needs of 1629. 
translation. Figures of speech and the ordering of words, with a view 
to produce harmonious expression are always accomplished in che 

most unobtrusive manner. He retains uniformity of excellence" in 

all kinds of composition occuring in the course of the volumes 
in the telling of the story, in the description of nature, in the treat- 
ment of philosophical problems and in the expression of spiritual 
devotion. While congratulating him on the production of such a 
monument of literary accomplishment, we will venture to express 

the hope, especially as he is still young in years, that he is destined 
to enrich Telugu literature by further contributions of even higher 

value. 

It is impossible to close without a word of appreciation of the 

generous enthusiasm of the publishers of this monumental work 

who have undertaken it, as has been the case in many instance 

with them out of the mere love of Telugu literature. During the las 

few decades, it has been their privilege to add many masterpiece! 

to Telugu literature and to revive the popularity of many more, We 

have no doubt that when the time comes for the writing of the ful 

history of the literary renaissance of the Telugu people during thi 

period, a grateful and honourable reference will be made to thé 

numerous beneficient activities of this enlightened publishing house + 

fr 

wap 

Tne BENAREs Hinpy Uxiversrry | P. SZESHADRI, 

Benares, 21 Sept.’ 24, | Head of the Department, gf లా 
Englrstt న్. , 
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_ నావనికీ గడంగుచున్నాను. అనేక శతాబ్బములనుండి లశులకొలండి హీందూ'జేశ 

పీఠిక 
శవా ల్మీకిరామాయణము నాం ధ్రీకరించి, శ్రీయుత జనమంచి శేపూద్రిశర్య 

గారు వారిగంథమునకు నన్ను వీఠికను వ్రాయ నుద్దేశింప్క నే నానందవూర్ల్గ క ముగ 

ప్రజల కాధ్యాత్రికసుఖమును గలుగ ౭౯జేయునట్టియు, భారతవర్ష మునకు పపంచక 
_ వాజ్యయమునం దధిక గారవమును న్వీకరించినట్టియు, రామాయణమహోకావ్య 
నృరణమే హైందవునిహృదయము పులకరింప జేయకుండును ? ఈమ హోకావ్య కథా 
నాయకుండగు శ్రీరామచంద్రుని పవి త్ర చరిత్రకం క, నధి క ప్రేమయు నుత్సావాము 
నుం గలుగంజేయునది వేజూకటి లేదని చెప్పవచ్చును. ఈ విశాల బేశమునం చె 
చ్చట్య్రమ్మరిన నీయవతారమునకు (ప్రజలయందుండు వ్రేమయు గౌరవమును విశద 
మగుచునే యుండును. వి స్రీరమయిన యీ ఆర్యావ్నర్తమం దనేకప్రాంతయుల నీ 
వ్రాబల్యమును బెలుపు నూచనలు గమనించియుంటిని. హీమాలయోన్నత ప్రాంత 
సర్వత నగరమునం బొకశేయి చలినుంటకా చుకొనుచు పాటరూపనున అమితా 
నందముతో" రామాయణ'కాలతేపము చేయుచున్న కొందజుం గొండమను ష్యులం 
గాంచం గల్లితిని, ఒకానొక నూఖఘమాసమధ్యావ్నామున కన్యాకుమారి అగ 

మును జేరుచు సముద్రతీరమునొకచిన్న గృహమందు రాముభ కులు గుమింగాడి 
రామాయణము చదువుటయు గంటిని. శ్రీక్ళన్న చేవరాయ సామ్రాజ్యస్థానమై 
ప్రఖ్యాతినొంది ప్రస్తుతము శిథిలమైన విజయనగరమున నొకరాల్రి రావుదివ్య 
చరిత్రను |ప్రభాతకాలమువణికు పాడుచుండు టచ్చట వింటిని. దక్కను మధ్య 
చ చేశకాననములం దేమి, కేరళ చేశతాళ ననములం బేమి, ఉ_త్తరహీందూస్థాన 

బయళ్లయం డేమి,రాజస్ప త్రస్థానవు సరివాద్దులజెంత నేమి, హీందూదేశపశ్సి మ 
సముద్రతీర ప్రాంతముననేమి, ఘూర్టగ బేశమం దేమి, 'వేయేల, అతిదూర సాగరాం 
తరసింవాళ ద్వీషమందులహాడ, మానువ చరిత్రే శిఖామణియెన రామావతారమం 

దజే స్రేమయు నుత్సావామును నాకీన్నులారం జూడంగల్లితిని. 
0 

4 

శ్రీ చాల్మీకిమవో 6ఫము. నప్పుడప్పుడు తెనుంగు భావయందు గ్రంథకర్త 

లనేక విధముల ప్ర దర్శింపంబూను టాశళ్చర్యుకుయిన విషయము గాదు, గోవిన్తాథ. 

భా స్కరర్యామాయణము లుండ సే యును గ. రం pe a 

if 
Rr 

. wal ik eres 
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చం ధ్ఫీ కరించిరి. అనేక నగ్సరముల పాండి గ్య పర్ని శ్రమము'వే జేషాద్రిశర్మగారిజీ కొన 
సాగింపయుడిన యూానవపీన భా హూంతరీకరణమునకు కారణ మొసంగుటన శే పాతువు 

లేదు. కవితాన న్యను వహాపమున నలంకరించినను సౌందర్యవతిగ నే యుండునని 

“వారెసు) యనెడి “లాటి౯' కవి వ్రాసిన నాక్యము రామాయణమునకు తప్ప 

కను వర్తింపసవచ్చును. అధ్య్యాత్త్యభ 'కపరులకన్ననో రామాయణక థ నింకొకసారి 

ఆమూలాగ ముగ చెప్పుకొనుటయే యొక తృప్తి, 

భా సూంతరీకరణకులు ద్రోవాలని ' ఇటలీ” డేశస్థులలో నొకలోకో కలదు. 

కని ఈసా మాన్య మగుఫమ్మకవనకు కొన్ని సమయములం ద నేకవిరోధనిరూపణము 

లం, దృశ్వములు. ఆంధ ధ్రుగీర్వాణ భాషల యత్యం తాన్యోన్యమువల నను, ఈభా పాం 

గరీళరణనగులకు ఉభయభావలయందు. గల గాఢ పాండిత్యమువల్లను, ఈగంథమం 

ద్ రవ్వ్యూర-చనయు, భామీయసం ౦ప్రదాయమును, అర్జరూఢిక్వీమును, శుద్దశై వీయు 

నిమిడియున్నవి. ఇంత సరి, శృమముతోను, నమ గతతో నొనరించిన యోగ్య ంథ 

మునకు వపొగడ్తయు నెక్కునగాదు. ఈవుహాశావ్యవి స్తీ స్తీర్తతను గమనించి 
నపుడు గ్రంథకర్త  -కింకను నెక్కుదు ఘనత నియ్యనలసియుండును. పాళ్చాత్యగ్రం 
పకక కలవ మిక్కిలి గౌరవముతో. శేర్కొనంబడు వారికావ్యములు మనదేశపు 

శాోమాయణమహాభారతముల€ 6 బోల్ఫీనం దృణతుల్యములు. 

= పరిశ,మపూరితమయిన యీసుందర కావ్యమువలన గృంథక_ర్గగారి కాంధ్ర, 

'వొజ్మియనుం దిదినజి శే యేర్పడియున్న యశస్సు మిక్కిలి వృద్ధియగుట కేమియు 
_సంచేవాము లేదు. గ్రంథకర్తగారికి కొలది కాలములో చే “పెక్కు 

వ్రాయు ప్రా వ్రిలభించినది. ద్రహాండపురాణమును, లలితోపాఖ్యానంబును మిక్కిలి 

. అందముగా తెనింగించిరి. పాండవజ్ఞాత వాసకథను నాటకరూపంబున సపాంకచు 

అలో ప్రచురించిరి. విరామము లేని గ్రంథరచన కార్భమునలన మన దేళశవు మహా 
| కావ్యము ల నేకవిధములందో వీరు జదసామాన్యమున కందునట్లు చేసియున్నారు. 

 ఈవాల్టీకిమవా కావ్య్వసంపూర్ణాం థ్రీ కరణ భారము పూనుటకు పూర్వము రామొ 
యణనుపేభారశముల శ్రీలకును బాలురకు నుపయోగమగునటుల సంగ్ర వా 
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ర్భములందు గీ ర్వాణభాపాకాఠిన్యమును, భాపాంతరీకరణాటంకములును జయిర . 

చిరి, అలంకార ప్ర యోగమునందును, కబ్బమాధుర్భముకాఅుకు పద గుంభ నము 

జేయుటయందును, శ్రమ లేకయె తమసామార్థ మును జూపిరి. శైలి అన్నిచోట్లను 

సమలాలిత్యముగా నే యున్నదని చెప్పవచ్చు. ఇతిహాసవివరణమునందును, ప్రకృతి 

_వర్షనమందును, తత్వ శా స్ర్రచర్చయందును, భ_క్తిభావప్రకాశకమునందును, ఒకే, 

రీతిని కవిత్వము జెప్పియుండిరి. వారు వ్రాసిన యీగొప్పుగ్రంథమునకు వారిని. 

నందించుచు, ఇప్పటికిని యు క్రవయస్కులు గాన, నాం ధవాజ్యయమున కింకను 

నమూలస్టమగు గ ంథములను సమర్పింప సావాసులని పశ్వసించుచున్నారము. 

ఈవీఠికను విరమించుటకు ముందు, కేవలము భాపాభిమానముచే ననేశే, 

తరగృంథములవలె దీనిని. గూడ ప్రచురింపంబూనిన, వావిళ్ల రామస్వామి 

శాస్త్రుల సువుత్రులగు వావిళ్ల వేంకశుశ్ళరశాస్తులను పొగడకుండుట భెవ్యము 

కాదు.గడచినకొన్ని దశాబ్దములలో నారి ధ్ర బాపుక నేక నూతన కావ్యములం జేర్చియు, 

న నేకవురాణ కావ్యముల ప్రాబబ్యములను పునరుద్ధారణ ముచేసియు, వారు నారిధ్రుల 

కృతజ్ఞ తకు మిక్కిలి పాత్రులయిరి. 'ఈకాలవు అంధ్ర భా హోద్యమ చరిత్ర వ్రాయ 

సంభవించిన పుడు, విజ్ఞానులయిన యా గ్రంథ ప్రచురకారులవా రొనరించిన 

సత్కి )యలకాజుకు కృతజ్ఞ తతోను గారనవముతోను తప్పక వేర్కొందురని 

హిందూవిశ్వవి ద్యాలయము, | పూండి శేషాద్రి, 
వారణాశి. ఆంగ్గభొ షూవిభాగ పృ ధానుండు, కాశీ విళ్ళవి ద్యాలయను.' 



ఎప ౧. 
చీర స్తు 

ఆం థ్ శ్రి ను ద్రామాయణకృతిసమర్చణోత సవ ప్ర కంస. 

Gr a (1 కాకా 2 

£EQ 
ఈశ్వరానుగ్ర వాము పెద్దలయాళీర్వాదము పూర్వజన్మసుకృతము ప్రోత్సా 

హాకులయాదరము సహాయములు కాంగా “యేన శేనా ప్యుపాయేని యన్న యట్లు 
జీ నాంధ్ర క్రీము ద్రామాయణమును బూ ర్హిచేయంగల్లితి. సజ్జనో త్తముల సాయమున 
ముద్రణము పూర్తియయ్యును. రామాయణము పఠించి యన్న శాంతి చేయుట 
పెద్దలయాచారము. ఇ్రశం బలుసారులు పఠించి వ్యాఖ్యిలం జదివిన నే నాయా 
వారము ననుసరింపందగినవా౭డ నే కదా, “ 

ఎట్లో వెట్టి మొటి యన్నట్లు పద్యములు వ్రాయంగల్పితి, ఈకృతిని శ్రీరామ 

చంద్రమూర్తి కర్పించుపని నే నొనరింపంగటబ్టుదునా? “*ఉత్పద్యం తే విలీయంతే 
దర్శిద్రాణాం మనోరథాః” యన్నట్లు పెద్దల నొకచోటం జేర్చి వారి నాతిజేయ 
సత్కారముల నర్చించి వారిసమ్ధుఖమున శ్రీరామచంద్రునకు నాయీాకృతిని సమ 
ర్చింస శ క్రి నా కేవిధమునను లేదు కదా, ఎట్టు లిమవో కార్యము నెటు వేర్చం 
గలను? అను శంక మనస్సున నంకురించి బాధింప నారంభించెను. అన్నశాంతి 

ప్రధానకృత్య మనునూవా స్థిరపడియె. అది ద్రవ్టసాధ్య మనునిశ్సయము గ శె. 
ఇంక నే నక్కార్యమున నళ కుడ ననుభావము సిద్ధాంతపదవి నధిరోహీంచిను. 
తరువాతే, జంతాభరంబు నావై6 బడియె. దాన మనస్సు కలవిలపా టొంద 

సాగ. వమి చేయవలయునా యనునదియే నా కనవరతము కొన్నులయెదుటం దోంప 
సాగాను. 

కొలందికాల మిట్లు గడచి. పరిణామ మెట్టు అనునాలో-చన ముదయించె, 

పంతటికార్యు మూాయశ క్రునిచేం జేయించిన భగవంతుండు పర మేళ్వరు. డీకార్యము 
మూత్రము చేయింపంజూలకుండునా యనునూవాయు నుదయించె. ఈచెండును 

సొంతకాలము క్రిందను మిీాందనుం బడుచుండెను. మొండినిబ్బరము గల్లెను. 
దా నకీమునో నాయకునకు విన్నవింత మనునది గట్టిగా నాశెను, వేజుగతి లేదనియుం 
వోంచను, 

ఒక్క నాడ శుభముహూ ర్తమున శ్రీమద్దా?నుచంద్రమూ రిని నాచం 

చలమనస్సున నెట్లో నిల్పితి, భ_క్తిమెయి నిట్లు విన్నవిం చితిని, 

అభిభాపశేఖరులారా ! 

న్స ఆపదుద్ధారకు 4 డన్న నీవిఖ్యాతి సార్ధకం బయి యిల 4 నలరు సేని 

దీనబంధువు రామ$4భూ నాభు6౬ డనుకీర్తి వాస్టవం బయి భూమి 4 నజలునేని 

a 



2 కృతిసమర్పణోగ్పవ వో ౦స, 

యా,శి, తరళకుం + డగు రాము6 డకా ఖ్యాతి సత్య పదస్థ 'మై మి 4 సాగు నేని 

తౌరకబృవ్యా మౌ 4 న్టీ (శ్రీరాము6 డనునుడి జేదస సంసిద్ధమె థి వెలయుేని 

తే, కష్టదళసుండి దీనతం 4 4 గాంచి నిన్నె, నమ్మి కడలేర్తు నీపను 4 నుమలికను 

గనెడు న న్నిప్పు డిట్టియిళీక్క_ట్టునుండి, ముట్లు దరింజేర్తువో జూనళీకీళ! యీళ!, 

ఈనాదీనాలాపంబులకు నాయల్బ్పభ క్లికి నానిస్సారకవిశ్వమునకు నీనాయ 
శా శ్రుప్రారనంబునకు భగవంతుం జెట్లు సంతోవీంచునో యని నేనె వెజగందితి. 
ఒరులమోట యిట బ్రస్తావింపనేటికి ? ఆకాలమహిమ మేమాకాని వెంటనే 

నాకొక్క_యూహా తోడా. తోచినది స్థిరపడి యె. కార్య్థరూసమున ఫలించునను 
సంతోవము గలిగె. 

ఆవుటుదినము ఛానువార మగుట స్మ తికి వచ్చె. ఉదయమున. గ్భత్య 

ముల నిర్వ ర్తించితి. వమి యింక6 జేయందగునది యని యాహీించితి. శ్రీరా 

మునిం శ్రార్ధించితి. నీవే ది క్కింక వేజుగతి లేదనీ బావృుములవే నయనగోళ 
ముల నింవీతి, పత్రికలు లిఖంచితి. నన్ను గురవుగా భావించిన నాకన్నమంద 

ప్రజ్ఞాం ఉఊకం డుండ నాతనిచేతి కిచ్చి “వత్పా | 

నాయందు బుత్ర వాత్సల్య మునిచి నాశే శ్రాయస్సులం గోరుచు నాయభి 

వృద్ధి శీవగింపక పరమానందముం బొందుచు గొట్టు లేని సాయముం గోరిన 
జేయుదుమా యని యువ్విళ్ళూరుచున్న మ॥శా1రా॥ 0 విరూరు విచ్చయ్య గారికీని, 
కురుడి గుండురావుగారికిని, శారీర శ్రీనివాసరావుగారికిని, సాద్ధృచే సర్వో త్తమ 

'రావుగారికిని, వీపి, చేదరాజులు నాయడు గారికిని ఇచ్చి రమా యని సంపించితి. 

ఈయొదుగురుముహానుభావులలో సాల్లవతడన లెక్కింపందగిన వారు పాన్క్కూూలు 

నందూ బఛానోపాధ్యాయులు. తక్కినవారు న్యాయ నాదులు, 

నొపంచినప త్రిక యందగనే నాయందు వారి కట్టక రుణయో గాని యర 
ఘటికకాలమునశే “హనృవామున కరు 'బెంచిరి. వారిరాకే సంతుష్టాంతరంగు? 
డనై నాకార్యము నెజ వేటీనశ్లు భావించి రామాయణమున ముద్రి౦పంబడి నా 

యొద్ద నప్పుడున్న మొ యెదుకాండములు వారియదుట నునిచి నదీ యూద్యమంబు 
సరర్షము విన్నవించితి. వా రాతీణమున నే యా'రాముసార్యము నిర్వహీంతు మని 
తమ యుదారాభిప్రాయమును వెల్లడించు టయ కాక నాయదుటనే పని యిటు 
సహాగింపందణగుననీ "ముచ్చటించుకొనిరి ముద్రణము వూ రికాంగా వేసవి విసెలవులు 

ముగిసినవిమ్మట నీయుక్సనము జరపుద మని “సంతోవమున నుడివి నన్ను. గృతక్ళ 
త్యునిం జేయ బద్ధకంకణు లై తముతమనిలయంబుల కరిగిరి, 

“వేసవిసెలవులు గడ, న్య్యాయస్థాన పాఠశాలల క వాటోర్ధాటనము చేయం 
,ఖడియ పలుచెసలనుండి న్యాయ నా ద్యూ పాధ్యాయాదిసద్విజసంభము లరుదెంచి 
" యథాపూర్వముగ స్నశాఖాపదముణ నధిష్టీంచె. కొలందిదినములు నుధురవా * 



కృతిసమర్పణోత్పవ ప్రశంస. స్ట 

క్కు_లం గాలము గడపంబడియె. గుసగుసలతో నించుకకాలయాపనము చేయం 

బడియె, 

ఈళ్వరాను గ గ హామున వావిళ్ళ వేంక శేశ్వరశా స్తులుగారు ము దృణమును 

బూ ర్తి గావించిరి. ఆవా ర్త శూతిపథమునC బడియె నావిజ్ధ ప్రి వీ సాలకీంచియున్న 

"పెద్దలకు సంరంభ మధిశనూయు, ఒక్క నొండు కృత్య విందమిళ్ణే మని నిర్ణ యింప 
సభ గావించిరి. కడపనగరపౌరాగోసరులు పెక్కుమంది యరు'దెంచిరి. 'ఆనాంటి 

సభకు నభ్యున్నతన్యాయస్థానన్యాయ నాది (మాకోర్టువకీలు) గారగు శ్రీ మాక 
సి, నరసించాచార్వ్యులు గా రగ్రాస నాధిపత్యము వహీంచిరి. ఈపని నీకీతిం జేయందగు 

నను (క్రమము చర్చలవై సిద్దాంతము వేయంబడి యెనని నాకుం 'దెలియవళచ్చి. నొ 

మనశ్చింత కాలూనంజూలక పరుగిడెను. కార్యము ముగిసినంతదనుక నీకు నామన 

స్పునం జోటుగలదుండు మని తెల్పితింగానీ యది యింక నిట నుండుట నాకు 
గారవముకాదని యోజించి కాంబోలు చెప్పకయే పలాయన మంగీకరించెను. 

రొెండునూూాం౭దు సారులు చర్చింపంబడీ కార్య మిట్లు సాగింపం దగునను 

సిద్దాంతము చేయంబడినపిదప నాహాగన సంఘ మేర్చజు పంబడియె. అమహాసభ 
యందు ఫఘనతవహిం ది పరోప కారబద్ధ కంకణు లై, పరే యస్సహ నవిఖ్యాతికిం 

బాత్రభూతులై యలరారుచున్న 

మ॥రా॥ క్రీ విరూరు పిచ్చయ్య గారు, బి, ఏ,, యఫ్. యం, యు, 

ఎ  శోరుడి గుండురావుగారు, బి, ఏ, బి. యల్, 

,»,  కొకూరు శీనివాసరావుగారు, బి. ఏ., బి. యల్. 

టి. యం, నరసింహాదార్యులుగారు, బి. ఏ., బి, యల్ ., యం, యల్, సి, 

౧)... సీ* నరసింహాచార్యులుగారు, బి, ఏ, బి. యల్, 

1 ఏ. లత్మీ నారాయణరావు శారు, వి, ఏ, బి ఇ. 

ry సి, పి. బాబురావుగారు ఏ, ఏం, బి, యల్. 

3) బి, పీ, చేవరాజులునాయడుగారు, బి, ఏం, బి. యల్. 

,, యస్. సర్వో శ్తమరావుగారు, బి. ఏ, ఎల్, టి, 
5 విం ప్రకౌాశముపంతులుగారు. బి, ఏ., బి. యల్, 

11 ఏ. శఠకోపాచార్యులూారు, బి, ఏ, 

కీ లత్మంరావుగారు, బి ఏ, వి, యల్, 

వి, రాఛాళ్ళుస్తియ్య గారు, బి ఏ, వి యల్, 

వీ. నంజుండప్పగారు, వి. ప్, బి. యల్, 

ప్, ముద్దుకృష్ణయ్య గారు, బారిస్టర్. 

13 పీ, వేంకటక్ళస్థయ్య గారు 

కా, చేంక కేళముశ్రే, మ్ట్గారు 

13 పుట్లగూరు శవయ్యశ్డే స్ట గారు ॥ 



ర కృతిసమర్పణోత్సవ వశంస. 

మ॥రా॥ శ్రీ పత్తి, రాఘవులు శ్రేష్టి గారు 

న భోగ నాథము వేంక టసుబ్బ య్యే స్టీ గారు 

1) పె ండిమజ్ణ వేంకట సుబ్బ య్య శ్రే స్థ గారు 

1) వా, ఏకాంబఠము శ్కేష్టి గారు 

న్ య 

న్ కము రామలింగ య్య శ్రేష్టి గారు 

గ కంచిరాజు నరసీంహయ్య గారు 

3) నుంకేనుల సుబ్బయ్య గారు 

3  నుంచిరాజాు శేషగిరిరావు గారు 

13 ఆలూరు లత్నీనరసయ్యగారు . 
ae 

9? కందనూరు గురుమూ ర్హయ్య గారు 
శాన 

1) తెలుపుల వేంకటసుబ్బమ శారు 

29 గోపవఠము గోపాలరెడ్డి గారు 

ఇ» పేదూరు పెద్ద చేంకటసుబ్బయ్య శే స్టి గారు 

సభ్యులుగనుండుట కంగీకరించిరి, ఈయాహ్యానసంఘుమునకు మ॥రా। శ్రీ కాకూరు 

శ్రీనివాసరావుగా రధిపతులుగను, మ1రా1శ్రీ విరూరు విచ్చయ్యగారుు కురుడి 

గుండురావుగారు, సి. పి. బాబురావుగారు ననున్యాయవా దులు కారని ర్వాహకు 

లుగను నియమింపంబడిరి. అందజు సభ్యులు నీనువోకార్యమును జక్క_(గా నెటి 

చేర్చ నడుముక ట్టిరి, 

ఈ వివయవిభాగము. + 

తన్నశాంతి ప్రధానకార్యముగాన దత్కార్యుము మత త్రయమునకు వేలు 

వేట సాగించుట నుంచిదని యూహించిరి, అందు మధ్యభూసురులకు ను1రా॥ శ్రీ 

కాకూరు శ్రీనివాస రావుగారును, శ్రీవై వ్వవభూమిదివిజులకు శ్రీ మా౯ శఠకోపా 

చార్వ్యులుగారును, స్టా రృతీతిసురులకు మ॥రాక లీ కామి సెట్టి 'వేంక కేశము శ్రేష్టి 

గారు నన్నప్రదానమువేయ. గోరికొనిరి. గ్రంథ్లక_ర్రను గౌరవించు సత్కార్యము 

నూవంతుగా నుండ నంగీకరింపుండని మ1రా॥ క్రీ పత్తి రాఘవులుశై ఫ్రీ గారును, 

భోగ నాథను వేంఠటసుబ్బయ శ్రేష్టి గారును వాంఛించిరి. వికలాంగులకు. గడు 

బీదలకు నన్నదానపుణస్టము. నాకు రానిం డని మ1రాక శ్రీ గోపవరము గోపాలు 
రెడ్డిగా రభ్యర్థిం చిరి. ఈళార్యము లిశ్లే జరగవచ్చు ననువిషయము సంఘసభ్యు 

లచే మహానంవప రఫ్టకాంగీ కారమును బడసెను, తక్కుుంగల కృతము లన్నియి 

యథానుర్యాదగా జరపంబడవలయు ననియు నది యందజకృత్య నునియు సిద్ధాం 

తము చేయంబడి యెను, 

ఇప్పట్టున ననవసర మే మొనను నాల్దుమాటలు చెప్పనలసియుస్న ది. గ్రంథ 

క_ర్రృసత్కారకృత్వ మొనరింస (గోరిన శేస్టీరత్నము లిరవురును గొంతకాలము 



కృతిసమర్పణోత్సవన ప్రశంస, ్ 

క్రిందట నారామాయణము దణమునకు సాయమువేయుదుమని నాతో మందలిం 
చిరి. వటిలో నేనే యపు డువేక వహించితి. మ![రా।శ్రీ వావిళ్ళ 'వేంశశేళ్వర 
శాస్తులుగారి కరుణ గలదను గర్వమే యట్లువేవవహీం౦ంపం జేసియుండునని తలం 
చెద. అట్లు నాకు సాయము చేయ నువ్విళ్లూరు నాశ్రేస్టిరత్నము లిరువురు నివు డీ 
కార్యము మావనంతని యడుగుటయు సంఖభఘుసభ్యు లా కార్య మిరీతిగా జరపవలసీ 
యుండు నని నియమపూర్వకముగ నంగీకరించుటయు బై నాయూహాను దృఢపటు 
పకపోవు, ఇట్లు సర్వవిధముల నాయశమునే తనుదిగా భావించు నీసంభుసభుష్టల 
“కీ నెట్లు కృతజ్ఞతను జోపంగలనో యయలజు౦గంజూలకున్నాండను, 

ఇట్లు చేయ౦దగు కార్యము లిట్లి ట్లని నియతిమై నేర్చాటు చేసికొని యావలి 
'కారస్టములలో. బ్రభానమగు కృతిసమర్పణోత్సవసభాధిపతిని నిర్ణయించుట 
చర్చింపంబడి యె. ఈమపవహోసభ్ కు శ్రీ వేంకటగిరి సంస్థానాధీశకుమారరత్నము లై 
కువూర రాజవిఖ్యాతిం గాంచి శ్రీరామచంద్ర చరణ సరసిజనిహితసరసహృ దయ 

వట్పదుల యశః ర్రిసంవ్యా ప్తదిగంతరుల యల రారు Uy వెలుగోటి సర్వజ్ఞ 

కుమార కృృష్ణయా చెంద్ర బహద్దరు వా రాధిపత్యమును వహించుట సమంచిత 
మనియు శ్రీవారియనువుతిం గొన విజ్ఞప్తిప త్రము నంపవలయు ననియు నేకవాక్య 
ముగ నంగీకరింపంబడియ. అచిరకొలమునచే ప్రార్గసాప త్రిక బంచుటయు త్రీవా 
రందుల కంగీకరించిలిమని తం శ్రీవార్త నంపుటయునను నీకార్య ద్వయము సాగెను, 

ఆవల నీమహోత్సవ మెచ్చట జరగవలయు ననుశంక తలనూపె, కొంద 
తొంటిమెట్ల కోదండ రామొలయమున జరపుట మేలని నట్లు తెలియవచ్చెను. కృతి 
పతి (,రామచంద్రుడేయనియు, నాయాం ధ్ర లీ, నుద్రామాయణకృలతినాయకుండు 

సర్వాంతర్యామి యు యనియు, నబ్లాటం గడపనగరముననే సాగవలయుననియు 
నావచ్టనసంఘసభ్యులకు విన్నవించితి. నాయీమనవి నంగీకరించి కడపనగరమున 

ర్ కలై (4 ఇళ్ళే అస ఇటు గే బ్లా చ్ నీ రకావఖీ సంవత్సర శ్రావణమాసమున రోహి ణీనత త్రవవమితిథియందు శ్రీవై. పన శ్రీ 
కృష్ణజయంతి యగుటయు స్థిరవారమగుటయుం గారణంబులుగా శ్రీ రామ కృతి 
మహోత్సవము జరపుట మేలని నిర్ణయింపంబడీయె. ఆకార్యము రెరడుది నములు 
సాగవలయుననుటయు నిర్హయపదని నెక్కెను. దొరతనపు లెక్క. ననుసరించి పందొ 
మ్మిదివందలయిరువదినాల్లవ సంవత్సరమున నాగష్షునెలయం దిరునదిమూ డిరువది 
నొలవ దినములందు శనివా 'రాదిత్య వారముల నీమహోసభ సౌాగునట్లు నిర్ణయము 
సాగ, ఈమహాసభ కొలందిమాసముల క్రి ౦ద నిర్మింపబడిన ముద్దుకృష్ణ నాటక 

శాలయందు జరగుట యుత్తీమం బనియు సందు. బెక్కు పర్యాయములు ప్రళ్లోద 
వారిశ్చం ద కుశలవప్రముఖభగ వత్కథాపవి త్ర నాటకము లాడుట నాస్థలము పావస 
తమ మనియు, నీరామకృతి యందే వినుట ముఖ్యమనియు నీమొదలగు హేతు 
వులంబట్ట నిశయింపంబడ్ యె. 



గి కృతిసముర్పణోత్సన ప వ కంస, 

పిదప శుభముహూ ర్లమున( బండిచులకు నాష్టయవాదులు లోనగు "పెద్ద 

లకు సభనలంకరింపుం డని యాన పనస త్రీ తికలు పంపంబడియె, జబ్బు చే రా౭జాల 

మని బ్ర1॥ శ; వేదము వేంకటరాయ కౌస్తులుగారును, కృష్ణా ప్వమోాప్రయుక్రోపవా స 

దగియ ౪ నుసుట రాబాల మని బ్రహ్మా రి, కే తావధానులు కాలీ కృష్లాఇారుగ్టిలు 

గారును, చేవికిం బ్రనూతిసనుయముగాన రావీలుండ బేమో యని బ్ర॥ శ్రీ శతావ 

భానులు చెళ్లపిళ్ల వేంకట శాస్త్రులు గారును, అనివార్య కారణములంబట్టే హాండాలక 

పోతిమని బ్ర1కీ కవిరాజు స్టేపాద కృష్ణమూర్తి శాస్తులుగారును, 'కారాష్ట్రంతర 

నిమగ్నుల ముణట రావీలుశేకున్నదని బ్ర బ1ీ, మూ శేపల్లి రామచంద్ర కౌస్తులు 

గారును, దుర్భర కారస్టవ్య౮ప్ర్కుల మగుట కేసుని బ్రకశ్రీ బులుసు పాపయ్య కౌ 

స్తులుగారును, జబ్బుచే రావీలులేదని వ్రాయ నునసొప్ప కున్నదని శ్రీశ్రీ విక్రమ 

చేవవర్శ గారును లోవగుపండితకవిరాజులు పత్రి, కలు గిరి విఖ్యాత న్యాయ వాదు 

లగు ను1రా! శ్రీ అల్లాడి కృష్ణసావ్రముయ్యురు బే, ) బి. యల్ గారు కార్యాంతర 

వ్యగ్రు, లౌట “'సహంజాలమని కం త్రీవారర్త నంపిరి, [ జయంతి రానుయ్య్టి 

పంతులు వి, వ,, బి, యల్ గారును, ను1రా! శ్రీ, కట్టమంచి" రామలింగా రెడ్డి యమ్. 

ఏ, గారు రాంజూలనుని వ్రాసిరి. 

ఉత్పవమునకుం జనుబెంచు పెద్దల కర్చ రీతి నివాసాదు 'లేర్పజుపంబడియొ. 

ఆగషమ్షునెల 29వ తేది రా తి మదరాసేనుండీ స్ శ్రీ రాజా వెలునోటి సర్వజ్ఞ కుమూార 

కృష్ణ యా చేం ద్రబవాద్దరువారు స సపరివారముగో విజయముచేసిరి, వారింగూడి' యే 

ము! రాక శ్రీ వావిళ్ల 'వేంక కేశ్వర శాస్తులుగారును, అరా త్రీయే ము॥।రా! శ్రీ జి, రామే 

శ్వర రావ్రుగాయును, పండితకవులును, న్యాయ నా దులుననం మ! క్రీ నాగపూడి 

కుప్పుసాప్టవి అయస్టిరుగారును దయ చేసిరి. అనంతపురము కశాశాలాం ధ్ర పండితు 

లును, కవిరత్నములు నగు ద్రుత, ప్రయాగ వేంకట రామ శాస్త్రులు గారును, బళ్లొగి 

పాస్క్కూూలునందు స సంస్కృతాంధ్ర, భండితుబగు బ CIR రీ ీ కావ్య తీర్థ రావాడ క వేంకట 

రామ శాస్టులుగారు, కవిశిరోమణి చింతలపల్లి సరస్ంవాళాస్త్రలుగారును, వయ 

చేసిరి. ప్రొద్దుటూరునుండి తర్కాలంకారణా, స్రపండితులగు బ్ర బ్ర॥ క్రీ రూపావతా 
రము శేవేశోస్తులుగారును ,శతానధాని కవిసింవాొ డీ, శాజ కేఖరముగారునుబ జే్టలు 

నుండి పాఠ శాలాంధో9పాధ్యాయులగు బ్రకశ్రీ విద్వా౯ణ రామకోటీశ్వరళాస్టులు 

గారును, కొండ పేటనుండి సాహీ త్యశిరోమణులును, నాకుం గొంత కాలము స న్య 

ములను జెప్పినకరుణామూూ రు లగు || శ్రీ, నే శేళ్లపల్ల రామకృష్ణ శొస్తులుగారును, 

మదరాసునుండి కావ్యతీర్థ నుద్దులపల్లి చేంకటను బ్రహ్మణ్య శాస్రలుగారును, 

హిందూపురనివాసులై ప్రస్తుతము బక్షారియందుండిన “పౌ రాణిక కేసరి” విరు 

చాంచితులై వేదాంతపండితులును సక్కవులు నగు బ్ర! శ్రీ సక్కా ౧"'ఘవేంద్రా 
చార్యులుగారును దయ చేసిరి, 
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బ్రు|శ్రీ కవిరాజ శ్రీపాద కృవమూ ర్రికొస్తులుగారును, "వేంకటగిరి అ UU ౯ — వ ప్తాన్కూలు హెడ్ మాఫ్థరు గారగుబ్ర॥ శ్రీ అల్లాడి జగన్నాథశాస్తులు బీ. వ. ఎల్, టి 
గారును, 'సాహీత్యరత్న బిరుదాభిడాములయి. త్రర్క_పండితులయి _ సురపురముసం 
స్థానపండితులు నయిన బ్ర శీ అన్నావముల నీతా రామశాస్తులుగారును దమ 
 యామోాదమును డెల్పుచు( బద్యములను బంపిరి వులివెందులనుండి నాచిరంతన 
మిత్రృములగు మ॥రా!లీ యల్. వేంకటర మణయ్య గారు రాంజూలక పద్భములం 
బంపిరి, 

శృికృన్లజయంతియుదయ మే పుహ్పవిమానాధిరాథుం డగు శీజానకీనాథు 
నెదుట ఆంధ్ర శీ మద్దా/మాయణ మునుపబడియె, తూర్యఘోవషములతో నాగ్భ 
వామునుండి 'బేవునికడపయందు వేంచేసియున్న నీచ సన్న వేంకలేశ్టరాలయము 
నకుం బోవ బౌరజనమవోశయులు గుమిగూడిరి. శ్రీ రామకీ ర్హనలం భాడుచు 
భక్తు అలరు 'బేర శ్రీ రామజయ నాదములు దిక్కు_లC బ్ర తిభ్వనింపంజేయ మహోత్స 
వమున యై యాణము నొాగింపంబడి యె. 

మార్లమధ్యమున (లీ, రాజకుమారకంకీరన్రలు స్నానాదికృత్యములం దీర్చు 
కొని తమపాఠథకొలాం ధ్ర పండితులగు మః॥రా। క్రీ యమ్, వేంకటసుబ్బయ్యగారిం 
గూడి బావ్పశకట మధిరోహించి. శ్రీవావిళ్ల వేంక శేశ్వర కాస్తులుగాంతో నిష్టా 
లాపంబు లాడుచు నీమహోత్సవదిదృ తాను యాయిపౌరబ్బందమును గ లిసీక్రొానిరి, 

డేవ్రనికడపపౌర స్త ముఖులు మ॥రా! శ్రీ రావి'పెద్ది వేంకటరామయ్య ప భృ 
తులు మేళ తాళములతో శ్రీ రాజకు మారరత్నముల నెదురొ_నిరి. అంత శ్రీవారు 
రథావతేరణ మొనరించి పాదచారుల పౌర ప్రముఖులతో నిష్టాలాపము లాడుచు 
దేవాలయమును జేరి ప్రదతీణపూర్వకముగం బ్ర, వేశించి క్రీ ప్రసన్న వేంకకేళర్టిర 
స్వామిపూజాసమయమున భగవంతుని సీవించిరి, 

అఆసమయము చూడంజూడ వేడుకగా నుండెను. అచేవాలయము స్రాచీన 
శిల్పమును 'దెల్పును. శాలిబావానశకము ౧౫౮౪౭ సం[లుకాంగా విజయనగర 
రాజవంశేజులగు స సజాశివరాయలు గారు శ్రీ వేంకశుశ్వరుల దర్శించి యాగోపుర 
మును గట్టించిరి. ఆచెవాలయమున నాొండు శ్రీకునారరాజాగారును బండితకవ్చ 
లును, నుదోస్టిగస్థులును, న్యాయ వాదులును ౫లిసి యుండంగా శ్రీక్చోష్ణ దేవరాయల 
యాస్థా నమా యని తోంచెను. కొంద అరి క్ర వచీంచిరి. ప్రక నాంధ్రృభోజులయా 
స్థాన మెట్లుండునో యన్న యూహ యూయుత్సవసమావేశము తోంవింపం జేసెను. 
పూజయగువజకు శ్రీవారు నిలువంబడి భగవంతునిం గన్నులారం జూచుచులిడిం, 
ఆవల మండసమునం గొంత సేవ కూరుచుండి దేవాలయ చరిత్రమును విని పండిత 
కవుల నందటిం గాంచి కరము వార్చించి మధ్యావ్నాము కాంగా నిరవునకు దయ . 
ఇేసిరి, నాంటిమధ్యావ్నామునకు సవ్వాస్తకంథరామాయగణాంధ్ర వామ నపురాణ 
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గ కృతిసమర్పణోత్సవ ప్రశంస, 

కరలగు ద్ర18, రామావర్ధ్యుల కొండయ్య శొస్తులుగా రగుబెంచఛిరి. ఆయుత్సన 

ముతీో చే శ్రీ రామచంద్ర మూ ర్తి నాటకమంది రాంతర సంస్థా వి తసింపోసనోపరిభాగ 

మును జేర్పయబుడి యె. . 

ఉదయముమొదలు సాయ౦కాలముదనుక మ[రా॥ శ్రీ, గోపవరము నోపొలు 

రెడ్డిగారు బీదల కన్నణాధము నోపికమై నొనరించిరి. ఆకారమే ప్రధానముగా 

భావించి శ్ర ,ద్ధమైం జేయుచుండుట సభకు రాంజూలరైరి. పదునేనువందలమంది 

కడుబీద లన్నదానమున సంతృ స్తు 'లైగీ. ఆయుక్సేవమును జాలమంది చూచి యిట్టి 

పుణము తనుకు లభింపం జేయక పోయిరని చింతించిరి. 

మనల కి గంటలకు సభాంగ ణము ఫారులతో నిండియుం౦ డెను. కడపనగర 

ముననున్న పెద్దమునుష్యు లందటు నయచేసి స్థలము నించుకంతయు లేకుండ 

జేసిరి. క్రిక్కిరిసియున్న భ .కబ్బందముతో నాటకళాల కడు నునోవారముగ విరా 

జిల్లు చు నేత్రాత్సవము నొసంగుచురిడెను. 

శీ సభాధిపతిగారు సపరివారు.లై బావ్బశకటము నధిరోహీంచి తూర్య 

ధను లంబరం బగులింప విజయంచేసిరి. సభాభవనప్ర, వేశముతటీం చొరులయు 

త్భాహాము వర్ణ నాతీతము. కరతాళధ్వనులు మిన్ను ముస్టైను. అంతే యథావిభ 

వముగ క్రీ శ్రీకుమారరాజావా రుఫవిష్టు లైరి ఆసమయము శ్రీకృష్ణ చేనరాయలు 

శవిపండిత గాయ శాదివిద్వత్పరివేష్టితుం డై నిండోలగంబున నుండునట్టి సమయ 

మిశ్లే యుండు సని స్మృతికిం దెచ్చను. వువోానందమున: బౌరు లుల్బసిల్లు చుండిరి, 

గాతమిోా తీర వాసు'లై శ్రీ రామ-చం ద్ర వీఠముం గొనివచ్చి కొంతకాలము 

నుండి యూయార నుళ్సీవములు జరిపించు కైంకర్యము నొనరించు ఫఘునపాళులు 

బ్రకిశ్రీ ధవళ లత్రీనా రాయ ణావధానులుగారు తొలుదొలుత మంగళాచరణము 

"వేదనుం త్రము వేం గావించిరి. ఆనేదనాదము శ్ర తినునోహార మై వాయ ప్ర మో 

దసంధాయకమై యొస్పెను అవలం దిరుపతినుండీ దయ'వేనిన పండితకవిరత్నము 

లయి నొష్టయవాదు లై యిపుడు పుత్రనిహితసంసారభారు లై సదా పరమేశ్వర 

ధాన్టినపరతంశ్ర్రు తె కాలముం బుచ్చుచున్న Dl నాగపూడి కుష్పుసాగమయన్టి 

బీ. వీ, గారు న్వవిరచితములగు ేవతాస్తుతిపద్భముల గానసంయుతములు గాం 

జదివి సభుర్ణల నానందాంబుధి నోలలాడించిరి. ఆపద్యగానము, 

క. “వీనులవిం 2 యమృతపు, సోనలపొం దై యమందథీసుమచలదళినీ 

గానము క్షం దై యాస్వన, మానంద బ్రహ మైన 4 నధిపతి పల్కి... ౯ 

అను వసుచరిత్ర పద్యమును జ్ఞ ప్టికిం 'బేక వదల లేదు. వీదస శివ స్తతిరూపముననొప్పి 

శ్రీమదప్పయ్యదీతీతవిరచితమగు చూర్చికం జదివి సభ్యులమనస్సులు భ_క్రిరస 

నిమగ్నములు గా నొనరించిరి, 

తరాగ్టత కడపపురమునం గల పాఠశాల(హైన్కూ.లు)ుయందు. దృతీయోపా 

థాాయపదవియం దుండి భక్తు లై వేదాంత శా్యస్ర్రుగోవ్యీ నెసంగుచు బవావీధ 

ము 



కృతిసమర్పణోత్సన ప్రశంస. g 

నొటకముల నెజీంగి భ గవ త్ర్రతియాపగానము సీయుతతీ నారదుందే యనందగిన 

బ్ర॥ శీ జయరామాచార్యుులు వీ ఏ, గారు హయ్య, వావతారబోధక చూర్ణిక 

ననర్షళథారతో శ్రా వ్యముగ నర్థవంతముగ జదివి సఘ్యల :కొనందముం గూర్చి 

ప్రభశిరోమణుల స సుస్కితమునకు. బాత్రులె శ్రీరామచంద్ర సేవచేసి కృతకృత్యు 

ల రి 

ఆమోాంద నావేన సంఘాధివతులగు బ[శీ!మఃకా! శ్రీ సత్యథీర కౌకూారు 

శ్రీనివాసరావు బి. ఏ, బి యల్, గారు ముద్రించియున్న 'కేమస్వాగతో పన్యా 
స్మును జక్క_6ంగా స్య 'లెల్లరు త్రరణముల నిక్కించి వినునట్టు చదివి కడప, 

మండలకవుల చోరి త్రము నించుక “పవరించి యయాకృతిసనుర్పణ మహోత్సవము. 

కడపనుండలమున మూ(డవపర్యాయము జరగుచున్న దనుట బోధించిరి. కడప 

మండలఖ్యారాతి నాయుపన్యాసము వేనోళ్ళ్లం జూకు ననుట యతిశయో కి కానే 

కాదు. అందు నాచనసోమనాథకవి, అలసాని పెద్దన్నకవి కడపమండలమువాశే 

యిని సిద్ధాంతము చేసిన భాగము ప్ర పు భోశిరోమణులకు సె త్రము నిర్భ రానందమును 

గల్పించెను. యు _క్లియు క్షముగను “న్యాయముగ నుండె సని యెల్లవారు నౌందల 

అొాంచిరి, 

తరువాత _ నౌవ్సోనసంభు ఆార్యదర్ములలా నొకరగు మ॥రా! శ్రీ వివారు 

విచ్చయ్య బీ, వ., గారు సభాంగణమున నిలిచి యావముపహోసభకు రాజూలక, 

పత్రికలువ్రానీన మ[రా[, జయంతి రామ య్యపంతులు వీ, వ, వి, యల్, గారు 

లోనగు మహాత్ములపత్రి, కలం జదివిరి,. 

ఆవల సభాధిపశిక్వనిర్ణ యము వాడుకచొప్పున మ!రా! క్రీ గుండురాన్ర బ్రీ* 
వ, వి. యల్. గారిచేతను బరీ రూ పావతారము శేషళాస్తుయగారిచేతను 'జేయ' 

బడి సరగ్టీజనాంగీ క త మయ్యెను; శ్రీ నీ వారు సభాధిపత్య స్థానము నలంకరింప6 గర 

'తాళధ్వ్టను లలరారె, 

శ్రీ సర్వజ్ఞ కుమార కృష్ణ యా చేంద్రబహద్దరు వారు లేచి తమయారంభోప 

న్యాసమును మెల్లగా మృదుమధుర శే లిని సభ్య లవాదయముల నాకర్షి ంచునట్లు 

చదివిరి. తేమయాస్థానకవు లయి రామాయణము నాంధథీ?కరించిన శ్రీ శ్రీగోవీనాథము 
చేంకటకవిగారికవితను బేరుకొని, ఆంధ్ర, వాల్సీ కి వికుచాంచితులగు ల, వావిలి 

కొలను సుబ్బ రావుగారి రామాయణము శె లిన స్పృశించి ప్రకృతమసు నాంధ్ర,. 

న్టీ శ్రీమద్దా!మాయణరచనను విమర్శించి భాపావిషయమగు సమతమును వివ 

రించి సేచుయుదారభావమును , స్రీ రానముచంద్రమహిమను గుణించి చెలికి యింద 

జీట్లు రామాయణమునే శతెనింగంప నేల యన్న సంశయమును దొలంగించుప్ర,సం 

గముల విస్తరించి సభ్యుల హృష్టమన స్కులం గావించిరి, 

b 



10 కృతిసముర్నణోత్సవ ప్రశంస, 

ఆయుపన్య్యాసమే శ్రీ రాజా వారిఛా పొభిమానమును, కవిత్వపకు పాతమును, 

కవి ప్రీతిని స్పష్టపజి చెను, ప్ర,భుశిరోనుణులభాన మిట్లుండునే బళీ యని యెల్లరు 
మెచ్చుకొనిరి, పరమభ కుల కృష్ణాష్టమి యాట నాడు ళుషో్కోపవాసముండి 

సయసున. జిన్న వారయుుగి బుద్ధిమహి మమున వృద్దులై, యుదారాశ యములం 

. శ్రాచీనప్రభుపుంగవుల మించి యలరారు శ్రీవారి గంభీకోపన్యాస మెంతో విన 

విన నేడుకోను బుట్టించు చుండెను. 

అనంతరము ఆంధ్ర శ్రీ మద్దాా)మాయ ణమున ఇష్టదేవతా ప్రాద్ధనాదిక ముగాం 

గృతిసమర్పణమును బోధించు పష్ట్ర్టంత పద్యముల దనుక మరా! 0, బలపనగూ 

“డూరు నారాయణరావు గారి చేతను, బ్ర1 క్రీ ఏచూరు చెంచయ్య గారిచేతను జదువం 

బడియె. అందం దుచితరీతిని బ,| $ చేచేళ పలి రామకృష్ణ శాస్తులవారిచే నరము 
ల్ య య £3 (ఆ థు 

ఇచెప్పంబడియె, 

తదుపరి బ్ర! శ్రీ నాగపూడి కుప్పుసామయ్య బి.వ., గారు శ్రీ రామమహీమ 
మునా నొప్పు నుపన్యాసముం జదివిరి, రామశబ్దనిరు_కి యెవరెన రట్టు చేసిరో 

ఆవివయము రామతాపనీయోపనివత్తునుండియు స్య్మా_౦దాదిఫురాణములనుండి 

యు దెలిసి రామాయణపఠన ఫలమును వివరించి రామాయణ ప తిపాదితభ రతాది 

పాత్రముల యనురాగభ క్రివై చిత్రముల వెల్లడించి జానకీపాలివ్రత్యమును తేట 

పఆిచి రావమాయణర-చ నాకాల మును సిద్ధాంతీకరించి రామావతారగత త్వీము 

జెతింగించి సభ్యుల కవితభ క్వుల్లాసములం గల్లించిరి. ఆయుపన్యాసాంతమున 

రామాయణవట్యా_ండకథా సారమును 'బెలువువాక్యములు వర్ష నాతీతములు, 

వాని నీగృంథమున నింకొకచో ముద్రింతును. చూడందగు. వీరియుపనా్థ్టాసము 

ముగియునప్పటి శే 'యేడుగంటలకు మించెను. 

19 బహుమానము, $3 

తరువాత నాహ్వానసంఘమున సభ్యులై, గృంథకర్తనగు నన్ను బహూన్ 

రించుకృత్యమున నియతు'లై న మ[రా! క్రీ పత్తి రాఘనులుశేపి, భోగనాధము 
వేంకటసుబ్బయ్య శ్రేస్టి గారు తెచ్చిన సువర్ణ సింహాముఖాం చితీకంక ణముబు కాళీ 

రచేశవుజోడు కాలువలు వస్త్రములు క్రీ రాజావారిసమ్ముఖమున నునుపబడియె. 

శ్రీరాజావా రామజుదినము సభాధిపత్యము వహింప నవకాశము బాల 

దని తెలిపిరి. అనివార్యకారణములచేతనే యిట్టు చెస్పవలసివచ్చెననియు, 

నిందుండి యాకరెండుదినములు భ కులతో మెలయుట వొ_ప్టము లేదనియు దమ 

కీది విచారమునే గల్లించుచున్నను విధిలేక వెళ్లుచున్నా మనియు. బల్కిరి. కావున 

_ మజుదినము జరపందలంచిన బహుమాన మౌానాండే శ్రీ వారిద్వారా జరపందగు 
నని వెల్లడియాయె, 



కృతిసమర్పణోత్సవ ప్రశంస, రే 

అంత శ్రీరాజావారు లేచి యాకంకణముల నాకు గటాశ్నీంచి కౌలువలం 

గప్పి తామును ఏ కెండునూటపదాత్లును జోడు శాలువలును దమసంస్థాన మునుండి 
పంపుదు మని వాకు చ్చిరి. 23 J2* 

అప్పుడు ముషరాసునుండి వచ్చియున్నట్టియు నీగ గ్రంథముద్రణమునకుం జూల 

ధనసవాయమనము చేసియున్న మ॥రా[ క్రీ బొల్లు రామయ్య శ్రేన్పీగొరు కార్టీర శా 
లువను శీరాజూవారిద్వారా యిప్పింపరి. వేంకటగిరినుండి పాస్కూలు ప్రధా 

నోపాధాస్ర్రయులగు మ[రా॥ శ్రీ అల్లాడి జగ న్నాథళాస్తులు బి.వ,,ఎల్. టిగారుపరవిన 

యాప్య ములు తక్కుంగలరోమభ్ క్వ కు లొసంగినరూసష్టిములు శ్రీ వారిమూలముగా 
నొసంగయిడి యె, యగ (|. లో 

పిదపనాకృతజ్ఞ త నించుక సరవునాగ లచే విన్నవించితి, తమరుండం 

జూలమికి. జింతీల్లు చు శ్రీకుమారరాజాగారు 750 గంటలకు బసకు దయకోసిరి 

ఆరాత్రి క్ నీనగధమున మ1రా1 క్రీ వి.పి, బేవరాజులునాయడు బి, 

ఖీ యల్ గారే నెలకొల్పబడిన దీనరక్క సభ వారి చే ద్రైదర్భింపంబడు వాదు". 

పట్టాఖిపే.క నాటకమును శ్రీకుమార రాజావారు దిలకించి యాసభ వారికి. దమసం 
స్థానమునుండి యర్ణనూటపడార్లు బవాుుమతిగా6 బంపుదుమని వాగ్దాన మొనర్చి 

యూరాత్రి, శ్చ పయనమై దయశేసిరి. Sp 
వోటు దిన ముదయము 7 గం1కు సభాళొలపౌరుల చే నలంకృత మాయెను, 

ఆసభకు నధిపతిగా మ॥రా॥ శ్రీ నాగపూడి కువుసామయ్య బి, వ గారు నియో 

గింపంబడిరి. వారు తమ యారంభోపన్యాసము ముగించి కార్య కృమమునకుం బూ 

నిరి, బీ ఫీ చింతలపల్లి నరసింహ కాస్తులుగారు భాపాంతరీకరణపద్ధతి యనువివ 

యము నప పనస్ధిసించిరి. ఆదినుండికవు శెజ్చట్లు మార్పు చు వచ్చినదియు, నిఫు డీవ 
ద్దతి యెట్లుగా మాటినదియు 'జీటపజచిరి, ( ఆనాటిసభకు నొంటిమిట్టనుండి మ। 

రా! శ్రీ "ఆంధ్ర వాల్మీకి వావిలికొలను సుబ్బరావుగారు దయ చేసిరి, 'తొలినాండు 
శాంబాసమికి ఫ్రే కృష్ణజయంతియే కారణ మనిరి, అ త్తఆి నుపన్యనించిన క్రై నీ నర 

సింహశా'స్తులుగారి యుపన్యాసము చక్కనియనుభ నమునం జెప్పినట్టిదె తి 
హీతముగ విహితముగ రసవంతముగ చా _స్రవముగ నుండేను, సభ్యు లెల్ల సిగ్గుల 

సంతోషించిరి, 

పిదప బ్ర19, కావ్యతీర్గ రావొడ వేంకట రామశాస్తులుగారు ఆంధ్ర, 

శ్రీమద్దా(మాయణము రామోయణమున కెట్టిమార్చో యను. వివయమును 
ముచ్చటించుచు? "బెక్కు తాన్రల న్యాఖ్యలం జదివి వాని భావములం 'దెల్పి యాభా 

వము లిందు. జేర్పలబడినననియు. దేటపణిచి తీమగంఫీరోపనాక్టసమును బూ ర్తిం 

గావించిరి. తదుపనాన్టిస మించుకంతయు! బత పాతములేక సతగ్టప దస్థమై యొప్పా 

రుచున్నదని సర్వుజనాంగీకృత మయ్యె ననుట కరశాళధ్వనులమూల మున స్పష్ట 
నుయ్యును, 
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ఆవెనుక నేతన్శండలకవిచరిత్రము హౌసూూూలునందు సహాయాంధ్రో*పా 
ధాష్టయులగు బ్ర! 1 శ్రీ కావ్య తీర్థ కవిథావణ జనమంచి చేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ 
గారిచే నుపన్యసింపంపడి యె. ఈకడపమ౦ండలమున నేంబదియాటు సంఖ్యగల కవులు 
గలరని వారిగ్ర౦0థ నామములం బట్టియు సొసనములం బట్టియు 'చేటపఆ చుచు 

నాచనసోముని వాసస్థలము సెంచికలపాడనంబడు గ్రామమును విషయము శాసన 
ములద్వారా రూఢిపడుచున్నదను సిద్ధాంతము చేసిరి. ఆయుపనా్యానాంతీమునం 
గడపమండలమహోజనులసంతోవమున కవధి లేకుంజెను.కవులతో మండలము నింప 
వలయునన్నంత్ యు త్పాహము నూచింపంబడి యె, 

. తర్వాత నీగ్సంథమును గూర్చి పండితులు పంపినవియు, దయ వేసినవారు 
చదివినవియు నగునీపద్యములు సభాస్తారుల వ్రీతికి. బా త్రము లయ్యెను, 

కవిరాజు శీ వొద సృష్టమూ ర 8 శొసులు గాదు 
క ౯ అ ey 

నా. శ్రీవెలుగోటికు మార! సభాయాం నీవసత్సు వండి'తేంద్రే మ, 

ఫీ శ్రీ ముద్దా/మా యణవివ యే "సేపూ ద్ర కవిః ప ప్రశంసనీయః కవిఖిః, 

చ. జనులకు మంచివా డను సథసంబున నొవుట మంచివ ర్హనం 

బున బొలుపొందు చుండుట న4పూర్వము'లై న మహాప్రబంధముల్ 
పొనరిచి మంచి వన్ననుడిం 4 బొందుట మంచి కపీంద్రు కొట నీ . 
కొన రెను. శేషపండిత! మ4హోన్నతికై. జనమంచి నామము౯. 1 

ఉ. శేషుండువో లె విద్యల న4శేవవి శేషము లెల్ల నేర్చి వా 
గ్ఫూహణభూ పి తుండ వయి 4 ఫొల్పి ప్ర ప్రృబంధము లెన్ని యేని సం 

తోవము వేర్పడం జదివి 4 తోరపుం గీ రిని గాం చికయ్య! నీ 
వేవ మమానువంబు నిను 4 విశ్వము మెచ్చెడు శేవభూసురా, 2 

మ.నవలల్ నాటకముల్ పొనర్చుకను లీ+నాంట౯ సహాస్రంబు లీ 
భువికి౯ భూషలు భావగర్భితకవుల్ థీ వుంఖానువుం ఖంబు లా 
చెవలల్ నాకటముల్ కవిత్వములొకో 4 శేపాద్రిశర్యా! భవ 
త్మవనంబుక- భవదీయ కావ్యములు లో+కస్తుత్య ములో బాపురే! శి 

వు త్తకోకిల. ఎంకిపాటల. బాటి చేసెడు 4 నిట్ట కాలమునందు చే 

"వంక జూచిన నట్టికై తము 4 వాములై కనుపట్టు న 

య్యెంకటయ్యలల జెప్ప నేమిటి 4 కప్పు న్ళవిశామ్బతం 
బంకీతం .బయి యట్టికష్టము 4 లంతరింపంగల జేయచే 4 

క్ చూూచితి సీబ్ర హ్లాండముం, జూచితి నీలలీత నిన్నుం 4 జూడకయున్నకొ 

జూచిలి నీరామాయణ, మాశార్యు(ఃడు వేంకశుళుునాలయ నుందు, న్ 
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ఫా, గోవీనాథకవిత్వ్ట మాధురికి నెక్కోం గాతుకం బున్న పృ 
ధ్వీపాలాగ్ర ణినందనుండు ఘను డా4 వెల్లోటి సర్వజ్ఞుంజె 

_ నీపాలం గల జై సభాధిపటి ము థీ నీకోర్కు లీ డేన్చువా. 

డై పంచారముసేయు నీమహీమ సేపా ద్రీశ! సామాన్య మే. 6 

తే. వింటి వావిలికొలను పృ+థ్వీసురునకు 
“నాం ధృ వాల్మికినామస4మర్పణంబు 
'రామకృతిసేత నిపు డట్టథరామకృతియె 
కాన నీ శేవిరుద మిడం 4 గలదొ కడప. 7 

ఉ. ఓజనవంచిశేవవిబు4ధో త్తమ! నీశవితామతల్లి కిలా 
రాజిత మత్వనర్లళ మ4రాళ ము నైన పృభారమయ్య న 

'య్యూజుం గడంగి నీ వివు డ4ను కములై న మవోపురాణముల్ 

తేజముమోజు నాం ధ్రమున( 4 దీర్చుము కూర్చగు లెన్న నేర్పునన్. 8 

రాజమం ద పరము. ( ఇట్లు, 
9 20-5-24. శ్రీపాద కృవ్ణ మూ ర్తిశొ స్రీ. 

మ।1రా॥ శ్రీ అల్లాడి జగన్నాథ కొస్తులు బీవీ, ఎల్ .టి గారు 

"వంకట గిరినుండి పంపినపద్భములు. 

శా. శీను జ్వేంళటకె లనాథుం డలనా4రీరత్న మంగాంచికా 
వ్రేమాధారుండు లోకపావనుండు నుర్వీముఖ్యసోపా ననా 
మా మోడా త్తపురీని వా సయళుం డథత్యం తాయురై శృర్వస 
'లేమం బిచ్చుత, గావ్యతీర్థ జన మం చిఖ్యాత శేపాద్రికి౯. 1 

ఏ.మును క్రీభాస్మరుం డాదిగా సుకవు లాశమూలంబు రామాయణం 
బును దెన్సించి యశంబు నించి రనిళంథబుం బుణ్య వాలీ, కికి౯ 

ట్రణు తాంధి/కృత సానుమూలగతవి,శ్వ గ్రంథ రాజంబుల౯ 
భునకం గాంచుట మీర లబ్బురమె మాన్యవ్యాసవాల్మీకు లై. ల్ల 

* రాముని మించిన దైవము రామాయణము నిరసించి 4 రాజిలు గంథం 
వీమహీ లేదని నీతా, రామస్తృరణమున నిహప4రంబు లమరుతళ౯ా, క్ట 

. రామాయణఖార్టలిం 4 గాలుచుండ(గ మోరు రామాయణఖ్యాతి4గ్రాలువారు 
శ్రీవిద్యలను గీర్రి 4 జెందచుండంగ మిరు శ్రీవిద్యలను గీ రి 4 జెందువారు 
లలితాతిహి తేశీల4 కలి తాత కులు మిరు లలి తాతిహి తలీల శక లి త్రముతులు 

తత శేవ గిరిథా మధ న్యాహ్వాయులు మిరు తత శేమగరిధామ4ధ న్య మతులు 
నిచట సర్వజ్ఞ వెళ్లో టి+కృష్ణయాచు నృవులు నగ్రాసనానీన(నిరతు లగుట 
నబ మగుభూపభూసుర4 న్యాయముగన్కుదనరు నీకీ ర్తి యా-ఛంద్ర4తొరకముగ, 
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తే అయ్యయీనా(టిసభ కుంగా4 ర్యాంతరమున, రాక పోయితిమన్నించి? గ కొనుండు 

పదర్టిరత్నంబు లంపంగ 4 భ_క్తిమోణి, భాస్కరున కర్పణమిడు దీ4పంబుపగిది. 

§9.8-=2 4 
అ, జగ న్నాథశొ్యస్రు. 

బశ్షారి హైన్యూలునం దాంధ్రపండితులగు బ్ర|ిశ్రీ చింతీలపల్లీ 

నరసింహళాస్ట్రులు గారి చెం జదువంబడినపదస్టములు. 

క్ శ్రీరామచరణసారస, భఛారాళమరంద పానతర్పితీ సుగుణా 

ధానా!'జననుంచి కులో,ద్ధా రా! "ఫేపూద్రిశర్మ! శ దర్శనసారా!, 1 

వు. అలవాల్మీకిమహర్షి సంగృథీత మై 4 యాద్యంపుసత్కావ
్యు మై 

లలితం బె యమరో క్తుల౯ా మిగులం గ్రా 4 లామాయణంబుక్ బుధ్గుల్ 

దెలంగ౯ా చేట తెలుం గానర్చి: జగతి౯ా 4 శ్రీ రామచారిత్రముక్ 

వెలయం చేసి యశంబుం గంటి రసికుల్ 4 వేమాజుం గ్నీర్తింపంగకా. 2 

ఉ, ఒక్కాకభాపకుం గలుగు 4 నొక్కాకసొంపును నింపు సెంపును౯ 

జిక్క విం కొక్కభావ కని 4 సిద్ధము మైనను నొక్కయర్థము౯ 

దక్కొ_క 'భావముక్ విడక 4 తేద్ద రసంబులు ఛిప్పిలకొ బుధుల్ 

చొక్క. బెలుంగుంజేసితివి $ శోఖిల సంస్కృతీ వా కృముత్కృతుల్ . 8 

ము, తలమే యన్వుల కీదృశాలఘుకృతుల్ 4 తర్కి.౦ప(7ా6 బెక్కు_లకా 

సలుపం దొల్లి రచించి తీ విటు లస4చ్చారూ క్షి బ్రహ్లాండముక్ 

లలితాఖ్యానము నీదుపోండితియు నీ4నై పుణస్టముం 'బేర్కొనక్ 

వలయుం గాదె భ వద్భశంబు 'జెసలళ౯ 4 వాసించుత౯ నిచ్చలు౯. గ 

శా, శ్రీ సీతారమణుండు సాగ్టీమలకథా4తీ రాంబుధి౯ సత్క_ వ్రల్ 

భాసిల్లంగ మథించి తొల్లి సుధ యె4ల్ణం గొన్న నిం కందు సం 

వాసించుం గనుండంఛు నాంధృమునం గా4వ్యం బె తగ౯ దత్మ_థల్ 

భాసిల్లక సుధ సల్పినట్టి నిను సం+4భావించుతే౯ బ్రీతిమై. ర 

ఉ. సారెకు బీల్చి పిప్పిగను 4 సల్పిన శామక ఛేతు దండము౯ 

జారురసం బపారముగ 4 సం ప్రవహీ ౦పంగ6 బిండి నీదు వా 

క్వారిము మెల్ల జూపితివి 4 సత్మవిజాలము మెచ్చ నింక చే 

వారలు నీకు నీడు జన4వంద్భము నీకృతి నీదు ప్రజ్ఞయు౯, 6 

క. కథయన్న రామకథ యే, సుధం జిల్కెడుసుకథ బుధులు 4 చొ క్కెడుకథ దు 

. వ్పథముల( దొలణగించెడుకథ, కథ లే తక్కి నవి వృథలు 4 గాక ధరిత్రికా. 7 

క, చవులూర రానుకథలను, నవునన సత్కవులు బుధులు 4 నాదట మెచ్చళ౯ 

బ్రవిమల వాక్కుల సత్కృృతిం దవిలి రచింపంగ బుద్ధి 4 గవ్రులుట యరుచే, 8 

ఉ. కోమలశోబ్దరత్నములం 4 గూర్చినహారము లెన్ని యేని శ్రీ 

" ఛాముత కీచ్చినాండవు న4రాధిపపూజిక! నీకు నే నిబే 
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సోమున కొక్క_పోంగనెడు 4 నూ క్రిని నీనవరత్నవోరము౯ా 
'బ్రేముడి నిత్తు గై కొనుము $ పెద్దగ నీళుభ వేళ మిత్రమా!. ర్ట 

248.24 చింతలపలి నరసింహశాస్త్రి, 
య 

వాను అలో, ఖో ఒఅ అలీ sa బళ్లార్సిహిన్యూ-లునందు సంస్కృృతపండితులగు బ్ర| క్రీ కావ్యతీర్థ 
రావాడ వేంకటరామ కౌస్తులు గారి చేం జదువ(బడిన పద్యములు. 

న్లో, దృప్య ద్రానవపర్వతౌఖు దళ నే దంభోళిధారాయ తే 
_ సేవాస క్షజనాళి తాపవారణే వీయూావమ'సేశాయ తే, 

సాకూతం స్వనిరీక్యమాణదయితాకంగరే సుమాలాయ తే 
యా దృష్టీ: కమలాప కే రవతు సా శేషాద్రి విద్వద్వరమ్. 1 

న్లో, వాల్మీకిమానివద నేందువినిస్ప తం శీ 

రామాణా ఖ్య మమృుతం నిబు భేంద్ర, ఏవః, 
భాపాంతరీకృతిమిపా త్పరివీయ తుష్ట్రా 

నన్యా నాధా న్య దకరో త్ల దతీవ చిత్రమ్, ల్సి 
శ్లో, శ్రీ జేవాభీవురవరస్య సబేళశభూమా, సంతివ్టత స్ఫుకవివుం గవమండలస్య 

శ్రీ రామభ క్రిరధి శేతి విలోక్యమ నే, శే పాద్రి, వా,సు,కవిపోతన, రామభ్యద్రా ౯, 
న్లో, మహోన్నతం ము క్లిఫలప్రదం నృణాం, రామాయ ణాంధీ)కర ణాఖ్యసాలమ్ 

సమాధిరోథుం కతీనుః పటు ర్చ వే, తక సుశాఖాం హరిభ_క్లిగూ పామ్ 4 
నో, మూలం జే సువిహితరసోల్రాసభా వార్లజూతం nm య థి 

నీతా పుసష్పిం లలితమధు రై రాంధ్రవాకై ౫ ర్ఫ్యతానీత్, 
కావ్ఫుం యస్తా ద/మువరకథా సంగతం సూరి రేవ 
స్తస్థా చేనం జగతి కలయే నవ్యనలీ,కనూనుమ్. ర్ 

24-8-24 కావ్య తీర్థ రావాడ వేంకట రామక్యాన్త్రి. 

ద్ర శ్రీ కవిసింహ శతావధాని డి. రాజశేఖరనుగారి చే జదువంబడినవి, 

చే. అందణకు మంచి జనమం చి|యయ్య్య గారు 
సరసకవివాళి శేషా ద్రి4శర, గారు 
వ్రాసి రామాయణం బెట్టి 4 పరమక్ళతిని 

వ్రాయ నేర్తురె యిప్పు డె4వ్వారలై న, 1 
ఏ. మనముల్ రంజిలంజేయు భావరససం4ప తిం దగకా బొల్బు చుకా 

వీనఃగా వీనులపండు వై యలరు మిా4విఖ్యాత రా మాయణం 
బును సందందు. బగించినారము ముదం4బుం గంటి మాం ధ్రావనీ 

అత 9 (23 (4 జను లెల్లన్లు వహింత్రు భూయెసకం గృకే4జ్ఞ త్యాతీ రేకంబులు౯, ల్లి 
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శే. కలిఠసర్వజ్ఞ విరుదవిఖ్యాతు లై న, వేంకటగిరి కుమార పృ4శ్టీవ రాధి 

_పక్యములభీంచె మీ గృంథ 4వై భ వంబు, లేనునివచింతు మో సుక4ఏం ద్
ర వంద్య! 

ఆ. ఎంతొ శ్రమము వేసి 4 యిట్టి యుద్ద)ంథ౦బు 

చ్రాయుక తన మేటి4పండితాళి 

యరసి మో కొసం 4 నఫినవవాల్ఫీకి 

నిగుద నుడి చిరంబు 4 వెలయుంగాత. _. 4 

కవిసింహా రాజశేఖర వేంకటశేవకవులు. శేతానథానులు, 

వదునొకండుగంటలు కాయగా సభ ముగింపంబడెను. 

ఆనాండు మ॥రా! శీ కౌకూరు శ్రీనివాసరావు వీ వ, బి యల్. గారు 

బుధప్టభూసురులకు నా బాలవృద్ధముగాం దృ ప్రిమాఅి నన్నదాన మొనరించి శ్రీరా 

నుచం ద్రార్బణమ స్తని కృతార్ధు లెరి. శ్రీమాకా శ్రథ్రకో పొచార్వులు వీ, వ,, 

గారు శ్రీవై ప్లవభూసురులకు మృస్టాన్నదాన మొుసంగి దడాశరధిపాదార్పణమ 

జాం "" వ 

స్తన కృతకృత్యు 'లెరి. మ॥ రా! శ్రీ, కామి సెట్టి వేంకశేశముశే ప్టీగారు స్మా ర్హవీఫ్రు, 

లకు: లడగిసహీ తముగా నన్నదాన మొనరించి యశః పాత్రులై రి. ఆవహ్మానసంముము 

వారు పె గ్రామములనుండి దయ వేసిన వారికి యథావమర్యాదగా రెండుదినములు 

సఫలాహారాన్నదానము లొసంగి తమవిధి నెజి వేర్చి హృష్టాంతరంగు లె రి. 

ఆనాడు 8 గంటలకు మరల సభాభవనము ప్రే కకసభ్య్యలచే నిండియుం 

డెను, అగ్రాసనాధిపతి గరు స్వస్థలము నధిఫ్టి=చిరి. పౌరమహాశయు లానాండు వచ్చి 

నంతమంది యూవజు కే సభకు రాలేదని యనున ట్లాయెను. 

తొలుదొలుత అనంతపురము కళాశాలాం ధ్ర, పండితులగు బ్రకిలి ప్రయాగ 

వేంకట రాముళోొస్తులు గారు రామాయణకృతి ప్రశేంసను గూర్చి మునోవారరీతి నభి 

జ్ఞాన గాకుంతలాది నాటక ము౮యందలి యుచాహరణములం గ కొని కవిభాపచమ 

శృృతుల వెల్లడించుచు గంభీరోపన్యాస మొనరించి తమవై దుమ్యము సభ్యుల 

యానందపాత్రము గావించిరి. చకనిభావషయు, ఛావగాంఫీర్టము, పూర్వో త్తర 

సందర్భళుద్ధి గలిగి వారియుసనాస్టిసము వినవిన సొంపు నింపుచుండెను. వారు తమ 

యుపన్యాా సమును ముగించుచు నీ శ్ందిపద్భ ముల? జదివి సభ్యుల వ్యూ ష్టాత్ముల. 

గావించిరి. 

శా, శ్రీమోఆం బ్రభవిల్లి యాంధ్రమున శ్రీ4శేపాద్రి, నుద్యద్దుణో 
ద్లానుప్ర క్రియ సప్తశాఖల రసోశదంచద్ద్గతిం బాణి శ్రీ 
,రామాంభోనిధిం జేరునీకృతినదీ4రత్నంబు ఛా శ్రీజనుల్ 
చేమం బంద సుధీవరుల్ కవులు రం4జిల్లకా విరాజిల్లుత౯. 1 

(ఇది యర్థద్వయను:గలది) 
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థం అద్రులు తేవె యెల్లెడల 4 నాతతళృ్ళృంగ-చయంబుతోడ జ్జ 

పొద్రికీం 'జెల్టుగాక మహళ4దాదర మొందణగ నొక శ్లకొప్పునే 

మాద్రికీ మీటి సర్వీజన$మానితవై ఛవమందు. చా జగ .. 
ద్భద్య దొవిథాయి చ్రీవారి సోడా వసీయించుట నాత్ర తధా త్రిలోక. 2 

_ మ, పరమానందము గొల్పువై భవము చప్పంగాదుో  లోకై కసుం 

దర మాకారము చిత్పభావము జగ4దాగ్టీగ్ట స్తం బుపక్రాంతభా 
స్మృరమాహాకుల మెట్టిరామవిభునే 4 జామాత గాం గాంచితా 

తరమూ, శేవసుకీం ధ్ర! నీసుచరితో4త్కర్న ౦బు వరి పంకా, క్రి 

ఈ, ముద్దులుగుల్కు పల్కు_లును 4 ముచ్చటగొల్పు నుదారభావముల్ 

దిద్ది బెడంగులౌ నడల4తీరులు చేర్చి మహవోర్థస సంపదల్ 
త్రద్దయుం 'ార్చి పెంచి సద4లంకృతిశోభితం గావ్యకన్యక౯ా 

నిద్దపుభ క కి రామధర+ణీపతి ప్రే యసిం జేసి తయ్యగే!, “4 

మానిని. శ్రీకలితాత్ర క కృతీరితభా వని, శేదముల నగివరింపంగ వా 
లీ రీ కిమునీంద్రు(జె  శవకవీంద్రుని(లీల చసంగె నొకో కడపకా 

గా కల రావొకథానుగ తంబు నశగాధము నౌమహీ తార్థము న 

సోకముగాం బెనింగింపంగ శక్యమె 46 చూడంగ నన్య్యూల “కీకరణిల, ల్ 

న్లో, విశ్వం శశ్వ త్పంభవతి యత శ్చిత్ర మునే షనూ్రా 
ద్వీతాతంకం తదపి సదయొ రర తే యళర్రటామై 
యని . న్నేశత్పున రవీ జగ లీయేశే యన్ని మేపా 

త్పోజయం చేవ స్సతక మవళాత్సర్వళశ క స్పభాస్థా౯. 

24-8-24» ప్రయాగ వెంకటరామశౌ స్ర్తీ, 

అంతనగ్రాసనాధిపతిగారు లేచి నేం డాం ధ్ర వాల్మికిబిరుడాంచితులగు బ్ర శ్రీ 
వావిలికొలను సృబ్బరావుగారు రామాయ ణవిహయ మె మై యుసస్యసింనభోచ్రరున్నా 

రని సభ్యులకుం "దెల్పిరి. 

శ్రీసుబ్బరావుగారు లేచి రామాయణ మహిమమును' గుణించి యించుక 

"తెలిపి తీదర్భమునో దురూవావునుట వివరించి భా పాంతరీకరణకష్టముల చేటపతిచి, 
యందలిరహస్యార్థములం 'జెలుపరాదను భావములను స్ప ఎ్రశించి 'భాపాపోమణమునం 

గడపనుండలపాి లింకను శ్ర ద్ధపూనవలయు నని హాచ్చరించి తనుకు నీమండల 

వై. గల పవ పొతమును డల్టీ వీల్ళలకు బోధించునట్లు తెల్చిం, 

ఆవల రావాయణకృతివిషయ కక వితంసాశయ ముల. 'జెలువునట్టిప ద్యములం 

జదువ నవశకాశ మిచ్చితి మని యగ్రా గ్రాసనాధిపతిగారు నుడివీరి, అపుడు చదివినపద్యము 

లిందు & 0ద వ్రాయయణుడుచున్న వి; 

(7 
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మ॥రా॥ శ్రీ. వనము కృష్ణస్వామయ్యగారు (కలెక్టరు శ్భేరియుదో్యగులు), 

క. సరసామృతగుణవర్ష ము, కురిసెను శృంగారముఖర4కూటమె రసమౌాం 

బరలగంగం ద్రాతా పాకము, వజి లెడు మృదుమధుర శై లి(పదముల నమ రెళ౯, 

క, గంగానది స్వచృం బగు,భంగిని గవి తారసంబు 4 భావము లొప్పళ 

మంగళ మగు నీసుదినము, సంగతుల. బురాణరామ4సక్క_థ వినంగళా, 

క, సురుచిరకవితాలంళ్ళతి, వరరుచింగను మీకు నిత్తు 4 వందన మొదవళా 

వజిలంగ నాయువు సిరు లగు యఅబరవమూనందంబు గాంగం 4 బరంగుత యశేముళా, 

ఖే చుక! శ్రీపర చేవతాలసిశ మంత్రో పాసనాసాదిత 

శ్రేయః ప్రాయిక సంస్కృ తాంధ్రకవితాసాభా గ్య! ఏదప్పద్దురో!, 

శ్రీను ద్రామకథాప యోధిమథ నే మంథానభూమిోధ రా! 

_ చాయం హసాంజలిబంథనం నతియుతం విజ్ఞాపయా మషల్బ్పకమ్, 

ఇా,నా నాజాతిసువృ త్తే చి త్రవృాడలం4కా రాధ మ శ్రేభశో 

భానూన ధ్రియమాణసద్దణ యలి4ప్రాసాంకితే శ్రీరమే 

శొనాంకొంచితో సంస్కృ తాం ధకవితా4సా మా జ్యసింహా సనా 

కీనుల్ మోరలు స్వల్పవాక్కులను నాచే నానె? క్రీర్పింపంగక, 2 

మ,కనుకుం బోలంగ లేక శేషుడు భుజం4గస్థానముం జేర థై 

ర్యమునక్ సాటికి రాక యద్రియు జడ4 త్వావస్థనుం బొంద నా 

శమధై రాస్రత్మ కసామముం గనిన మిళచారిత్రశ క్రి౯ గణిం 

చి మిము సన్నుతి. జేయ నాతరమె శ్రీశ శేషాద్రి శరా! గువూ!. క్రి 

ఉ. ఈవిధి నాకచింత్యముగ+ నే తీగియుండిననుకా “నహీాంగిత్ర 

జ్ఞోవస శేవసీదతి'య$నుం గద న్యాయము గాన శ్రీభన 

ఆశ్పావనపాదతామరసళభ క్రి వచించెద నే యథార్థము౯ 

భావము లుల్లసిల్ల భఘన4పాండిరతి! తాండవక్ళష్న! 'దేశికా!. 4 

సీ, వహాలాస్యమా హోత్య్య 4 మాంధఫకరించి భా పానృద్ధింజే యంగ 4 జూలినారు 

లలిళాచరిత్రమ్యు 4 తెలింగించి “శాల సరస్వతిబిరుదు చే. థీ గ్రాలినారు 

" ఆంధీ9కరించి బ్రశహాండపురాణంబు కవితా ప్రచారమ్ము 4 గడపినారు 

రామాయణ గ్రంథ రాజమ్ము తెనిగించి జగరివాజ్ఞుయముగౌ 4 సలివీనాకు 

కే. చిన్నిపొ త్తంబులను చెన్నొ 4 చేసినారు, వెదకి చరాచిననింకాక్క +విభ వమున్నె? 

సు,ుజనమంచికులాంభోధి+సోమ! శ్రీను, దంబికాపడనీమ! శే4పాద్రినామ!. 5 

ఉత్ప్సలమాలిక :--- 

 ప్రాసకు చేసటం బడంగ4రాదు యతిప్రతిపాదనార్థ మై 

_ గాసీని జెందరాదు గణ4కల్పనకోసము జల్లిపషల్కు ల 

భ్యాసము చేయరాదు తగి4నంతటి సొంపుగ నొక్క పద్య మేళా 
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వ్రానీనం జూలబే కవిశితరంబుల నుయ్యుల లూంప నేపున౯ 
_ నౌ సరియైన సూరిివచ4న ప్ర చుర ప్ర తి పాది తార్ధముల్ 

౧. కొసన మంచు. బేటంగం బొశసంగి యెసంగు ప్రృసంగసం గతిక్షా 
నాని విశవీ తార్థముల 4 భావవిభావనకోభ గల్లంగాం 
“జేసీ కృతికా రఘూద్వవూనిథ వేతి కొసంగితి 80 తె బాల బే. ( 
_మ. గురుళ క్రిం బ్రకటించి తీ రతిశ యో కుల్ గావు ము న్నేకవీ 

శరు లిన్నింటి రచించినార లీటు ఫె పావృద్దికై లెకి_డకా 
సరసా దాస్టాంధ్ర కవిత్వకీ ర! యి(కొనులా 4 భా పా భివృద్ధిం దగంి 

_ జిరకాలంబును జేయ వేడెదను శ్రీ శేపాద్రిశ ర్యా! గురూ!, 7 
మ.అనయమ్ము౯ జగమందు నెళ్లెడల వి4 ద్యావృద్ధి గల్లంగ నిం 

కోను బద్ధాదరులై “పరోపకృతయే 4 జ్ఞానాయ విద్యా సతా” 
నును వ్యా్య్కీతి రచించి గ్రంథముల నాథవోయ్యమ్మునుం 'జేయంగ౯ా 
మనవిం జేసెదం “గావ్యతీర్థ' చిర దాం కా! దేశికగ్రామణీ!, 

మ, తరమే యంతటివారి వైన రఘు నా4థ ఫీ కథాం ధీ9కృతుల్ 
తర మే వాని మహోతృవా-చరణల4లాభోగ్య భాగ్యంబులుం 
బరిపూర్మ్శంబుగ శేహళీవురికి సంస్టా క్తించె వెన్వెంట ని 
ప్పురభోగంబును బౌరపాళికలుముల్ 4 బోధింప శకర్ణింబు తే, లి 

ఉ. శ్రేణిగ గృంథముల్ గొ నెడు 4 చేంతలు నేర్చితి వము యింకను 
రాణ గవీంద్రులం గని పథరరంపర వాజ్య్మయనృద్ధి సేసి వి 
న్నాణముగా ననారతస4నాతనకీ గ్లి గడించి నిత్యక 
లా్ర్రణము పచ్చతో రణము నె త్ర నర్జిలు దత్తమండలీ!. 10 
కడప. | విధేయశిష్యుండు, 

20.24. కావ్య తీర్థ మద్దులపల్లి చేంకటసు ద్రహ్మణ్య శాస్తి. 

ద్రవ శ్రీ పౌరాణిక శేసరి విరుడాంచితులగు పక్కా రాఘ వేంద్రాచారుు 

కలీ కొ శేవనుహీధరనిలయ శ్రీ ఎ *వ చేహపర్యంకః, 
బా సజనదోషవా రా కలయే చ్చేపాద్రిశర్మణ స్సౌఖ్యమ్. 1 

క. వల్బీక సంభూత పయః స యో ధి సముత్థితం రానుకభామృతం యః, 
బుధై కభోగ్యం కృత వా న శెవజనోపభోగ్యం కవిరా టృ జీయాత్. 2 

,.ప్రాయో వాణికు చద్వంద్వగ్రాహీణ స్పర్వపండి తాః, 
అయం తు తన్మనోగ్రాహీ భాతి శెపా ది సత్క_విః. ME: 

యః ప్రా గ్లీర్వాణవా ణ్యాం విరచిత మమలం వామలూరూద్భ వేన 
శ్రీమజ్జా9మాయణా ఖ్యం విబుధజనమనో వేద్య మాద్యం సుకావ్యమ్, 
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తె 7లింగ్యా భాషయా ద్రా గకృత సులభయా మోదదాత్రాా ఒనవద్య్యై 

రటెఫః పద్వ్యైః కఫీనామపి జగతి సద్భక్క.ః కవే రద్య భూయాత్. 4 

వో,బహూఖిః కవిఖి ర్చృవాుథా రచితం శ్రీమద్దా/మాయణ మిద మధునా, 
వ. 

టీకోక్సెః ఖలు ఏివమె రఖలై ర్యు కృత యొత దను త్తమ మా స్తే, త్త 
—_ (se 

శ్లో.నిద్రాళుం దయితం విలోక్య జడధిం తాతం స్వకీయం పరా 
భూతం కుంభ భువా జవా న్నిజసుతం భాలానల స్వేశితుః, 

ఫీతాష=నంగ ముదీ కి మోవా మచిరా దుత్చ జ్యే తేషు స్వయం. 

త్వామే వాంబుజగేహినీ కవివర! ప్రేన్లూ ఒధునా 2._శి శ్రీయత్ . 6 

న్లో,పురాణం బ్రహ్మాండం రచిత మమునై వాంధ్ర వచసా 
తై వో కం దేవ్యా అపిచ లలితాయా స్సుచరితమ్, 

ఉభాభా్థ మాంధ్రాణాం పరమ ఉపకారః కిల కృతః 

కథంవా న స్తుత్వః కవి రయ మిదానీం గుణనుణిః. 7 

శ్లో వాణీ విలోక్య నిజకాంత మతీవ వృద్ధ 

మామ్నాయ పొఠపరిబృంహితచి త్తపద్మం, 
ధా్యాయంత మచ్యుతపదాబ్ద మథాబ్ద యోని 

ముత్స జర్టీ నృత్యతి యదాస్యసురంగభాూమా, 8 

శ్లో, ఆంధ్రావనీసురాణాం య శ్రముద్దా)ముకథామృశీమ్, 
విపాసయిమయా చక్రే గీరి రాంధ్రఖి రంజనా, 9 

న్లో, వతాదృక్కృతికరణే కలాస్య విద్యా: ణం గ్ “లాస్య 
మారోగ్యం శ్రీయమపీ చాయుపో౭. భి నృద్ధిమ్, 

అర్థా_ప్టిం హరిపదపధ్యయుగ్యభ _క్రిం 

ద త్వాఒవ్యా ద్రోఘుకులవారి రా శిసోమః, 10 

_సురవురసంస్థానవండితులయి సాహిత్యరత్నబిరుదాంచితు లగు బ్రవ్నాశీ! 

అన్నాపరుల నీతారామశాస్తులుగా రు తమయాశయము నిట్లుప్రాసి పంవించిరి, 

ఆంధ శ్రీమద్దా/మాయణ ప్ర శం సాముక్ర్తాఫలమ్, 

కోహియా మా ద్రిసుతా శశ్వ చ్చుశ్రావ పరమేశ్వరీ, 
సె వోత్కిరతి శేపాద్రిగతా రామకథా ఒమృశమ్, 

(దీనికి గొప్పవా్యాఖ్య వ్రాసి పంపిరి, విచిత్రత రార్థబృంహి తాశీర్వచ నరూపక 

ముకాఫల మని తేల ధరించితిని.) 

బవానీ నేరళపలి రాముకృష్ల్ష శాస్తులు గారు, 
Wf యగ ౧౧౦ షం Kee) 

న్లో, శీ రామః కావ్భనేతా కవి రవీచ మహో న త్ర వలీ కజనో 

శ్రీమా౯.' కేహాద్రిశర్యా కవి రభవ దిహో ప్యాంధ్ర భౌషానువాది, 

నానాశా స్తార్ధత తన్మగువాణపటునుతిః కావ్య తీర్ధోపనామా 
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గృంఛే2.స్మికా కన్య నోచే త్యఖఘవారణప రే భూరిచేతః ప్ర మోదః, 1 

శ్లో, పదలాలిత్యరస ప్ర పోమణగుణాలం కారసత్క_ల్పనా 
మధురత్వాదిగు ణి స్పమేతి సమతాం మూ లేన ఛా పూంతరమ్, 
అధికాంళొ నధికృత్య య త్ప?వవృతే వ్యాఖ్యాగతార్థాంతరా 
నధికానందద మి త్యవేద్మి మనసా వాచావి తోషం వహాకా, 2 

స్, శేషాద్రి శ్రర్త! యుష్మ ) ద్భాహోమయ మై మెన కావ్య్వశభణిరిని వి విని ని 

ర్లోవము సగుణం బని సం, తోషింపనివారు దోవ4దూవీతవాదయుల్, తి 

"నీ, పండితో త్రము డని 4 భావింతమంటిమూ రసవక్క_విత్వవి4రాజితుండు 
.. కవిపుంగన్రం డంచు 4 గణుతింతమంటిమాకా ర్తాంతికౌఘా గ ఖగ ణ్రాయళుండు 

దైవజ్ఞ మణి యంచు.(+దలపోయుదమటన్నమెం త్ర, భె ఖై మజ్యాదో మహితమూ ర్తి రి 
ముంత త్రభె షజ్యూదిథ[మహితుండన్లాత, మే వేదలో కాచార విధు 'లెతుంగు 

తే, నిన్నిపద్యల చే నొప్పు 4 నీభునునకు, శాస్తి స్త్రి కవి జోసి సంజ్ఞ్ఞలు$ సమము లగునె 
ఆత్మవ రన మెప్పు లో4కాళి కతుల్కశర్యదం బౌట శేషాద్రి 4శోర్తుయు యగు, 4 

నవా న్రకంఠ రామాయణ, అంధ్ర వామనపురాణక ర్లలు బవ్యార్తీ 

రామావర్జ్యుల కొండయ్య శా స్టిగారు పంవీన సంచరత్నములు. 

ఉడ్. శ్రీజనమం చివంశవర 5థీసింధుసుధాకర! వాక్పతికృపా 

శోజితవాక్యసుందర! నిశరంతరకీ ర్రిధురంధరా! మవ 
రాజగణ స్తవాకర! ధ+4రాసుర శేఖర! పంకద్వూూ౮! 

ఛ్రాజిత శేషగో త్రకవి( రాజ! జయింపుము దీ క్రీ దిక్కు లకా. 1 
. ధి వాలీ లీ కిళ్ళ4తంబు వ్యాఖ్యా చతుష్టయకో భితంబు దు4వ్మ్క_లుహషరాశి 

హరణంబు “ నైన రామాయణం బందున్న యఖలార్ధముల. గొం చె+మైన వీడ 
కతిభ క్రి నిర్వచ4నాన్వితముగ నాజు కాండమ్బు లు త్రర4కాండ మాంధ్ర, 
కావ్యంబు నిర్మించి 4 కరుణాలవాలు. డౌ ,రామభూపతికీ న4ర్పణ మొనర్చి 

"లే, కవ్రలవలనను భూ పాలథగణమువలన. 
గడపపురమందు మన్నన 4 గలుగుపనిండీ 

వీరుదములం జెంది కీ తో 4 వెలని తెర 

నీ ప్రభానంబు( గొనియాడ 4 నెంఠవాండ,. త్రీ 
కం ము న్నీరామాయణమును, సన్నుతిం గన్నట్లి కవులు 4 సరసాలంకా 

రోన్నత వాగు క్తులతోం, జెన్నలరంగ నాం ధ్ర మందు 4 చెప్పిరి కృతులకా, 8 

క, ఈవరకవికై వడిం గా, భౌవంబుల నెల్ల నొంధ 4పద్భములందుకా 

నానిరి ని నిమిడ్చి ర రహి నా, ధీవరు లేశారణమున.6 4 బెనిగింపరొకో, 4 

క, సురమునిగణ్యుండు రఘుకుల, సరిదధి పాబ్బుండు నిత్వ+స త్యాత్తుండు భా 
సురమూర్హి మొన రానుం, డుకుదయ నీకవికి నొసంగు 4 నున్నతపదవి౯ా,. క 

పతీ ఆ 

Pace 
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ఇట్టుపండిత కవు లాశీఃపకనము సల్పినపిదపం బలువురు రామాయణముద్ర 

ణమునకు సాయము వేయుపొంయె స్వర్హముద్రికలను జదివించిరి. వారివేరు లెల్ల 

నిరాగ్టిహకాదులనుగుతించి చెప్పియున్నపద్యములలో గననగు. కడపనగరము 

వారంద ణీయుత్సవకాలమున నందు జేరిన వారని యెటుంగనగు. శ్రీరామకృష్ణ 

సమాజమువా రాదృతిమై శ్రీరామకృష్ణ పరమవాంస గారియాశీస్సరాపమని యు 

శ్రరీయము నమూల్యమును బ్రసాదించిరి, 

ఆమిోా6ద “అభినవాంధ వాల్మీకి” యనునామము గ్రంథకర్తకు నిచ్చుట 

సముచితమని పండితు లుపపొదించిరి. అగ్రాసనాధిపతిగా రావిష యము సభకుం 

చెల్పిరి. సర్వసమ్మతీమనుసూ క్రి వినంబడి యె, ఇది సర్పజనాంగీకృత మయ్యునని 

య గ్రాసనాధిపలిగారు తెల్పిం. 

ఈ-చరి త్రమంతయు మూండుగంటలనుండి రాత్రి యెనిమిదిగంటలవజికు సా 

గను నాగ్రాయవాదులు, నుదో్టోగ స్థులు, పౌరులు గ్రామాంతరాగత సజ్ఞనులు నొ 

క్క_రై నను దమస్థలముల వదల లైరి. ఇట్టు లాయుపనౌాన్టీసములు సభ్యుల నాకర్షిం 

సంజూ లను, 

అంత నగ్రాన నాధిపతిగారు లేచి యుపన్యాసమున .కారంభింపం గర తాళ 

ధర్టను లలరాలె, వారు పృకృతసభా కృమము, ఆంధ్ర భావ, ప్రకృత రామాయణ 

ము, పూర్వకాలికాంధ, గామాయణములు, అద్యతీన కాలికాం ధ భాపాస్థితి లోన 

గువిమయముల విమర్శించుచు నెల్లరు పరమానందభరితు లగునట్లు గంగాప్రవా 

వామువలె నిష్మ్కళంకవాగ ఏఖరి మెజయ నొక్కగంటసే పుపన్యసించిరి. ఒక్కొ 

క్క.వాక్కు_ను రసవంతమై యలరారుచుండెను. సభ్యు లద్దిరే యథనివారు లేరని 

చెప్పుటలో సంశయమే లేదు. 

ఆవల నాహ్వోన సంఘాధ్యతులగు మ॥[రా! శ్రీ కౌకూరు శ్రీనివాసరావు 

గారు సంభుపత్మున6 దమకృతజ్ఞత నెల్ల వారికిం చెల్సిరి. కడపమండలమును బవి 

తృముచేయ నరుబెంచిన పండితకవినికాయమునకును, సభను జక్క_(గా సాగించు 

ఫౌంకు విజయముేసిన పెద్దలకును, శ్రీకుమారరాజావారికీని, మ॥రా॥ శ్రీ నాగ 

పూడి కుప్పుసాగ్టమయ్య బీ. ఏ, గారగు ప్రకృత సభా ధిపతి గారికిని గడపపౌరులకును 

దమకృతజ్ఞ తాసూ-చకవందనము లొనరించి యిట్టిసభలు కడపనగరమున ననేకప 

ర్యాయములు జరగ6గలవని శమయుదారభాన మని యుపన్యసించిరి. నాటక కా 

లాధి కారులకును, దమ కెల్లభంగులం దోడుపడిన దీనరతుక సభ వారికిని దడమకృతీజ్ఞ 

తను వెల్లడించిరి. రాత్రి తొమ్మిదిగంటలు నిరువదినిముసములకు సభ చాలీంచుప్ప 

యత్నము చేయ(బడియె 

ఈరీలిం గడపపౌరులు నాయీయాం ధ్ర శీ మద్దా/మా యణకృతి స మర్పణో 

. తృవమును విధియుతముగ చెణి వేర్చిరి. నాయందు. దమకున్న యవ్యాజ ప్రేమాతి 

శయమును గ్రియారూపమున వెల్లడించిరి, బ్రహ్మోండవురాణ మొనరించి నతటిని, 
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ఇప్పుడును నాయుద్యవమమునే కొనసా గిం చు వెంకెందముయా దా ర్యమును, భా షా ఖి 
మానమును జూపి నిష్కళ౦0కయశళ్చం ద్రచం ద్రికల చెల్లయెడల వ్యాపింప కే 
యంగల్లిరి, 

న న్నేరీతిగా నైన సత్కారపాశ్రునీం జేయవలయుననియు నాభాషాసేవ 
యత్వ్టల్పమే మొనను దానిని బెక్షచేయవలయుననీయు భావించు నిర్శలసాస్టంతులు 
పర శే యస్సహానసద్దుణగణవి రాజితులు భాపూపోషణవిరుడదాంచితులు నగు శ్రీను 
దావ్వానసంభఘసభ్యలకు నాహృదయపూర్వకమగు వందన శతవితతి నర్పించి కత 

1 జ్ఞైతను 'జెలుపుకొనుచున్నాను. అందును విశేవీంచి నన్ను సువర్ణ భూవణవి భూమీ, 
సతు జేయవల యునన్న పట్టుదలను బూని యు సువర్ణ కట కాలంకృతునిం గావించి 

సిద్ధ ప్కతిజ్ఞు లై వై శరత్నములై పరోపకారతత్పరు లగు మ! రా[ శ్రీ, పత్రి రాఘవ 

చే ఫ్ర భోగ నాథము వేంకటసుబ్బయ్య శే నీ గార్ల కు నాకృతజ్ఞ త నేతన్తూలమునం 
'దెలుపుకొనుచున్నాను. స్వకృ్ళత్యముల వదలి యీకార్యము నెజ వేర్చుటయే 
స్వకృత్యనిర్వహణ మని సం భావించి యధా క్రమముగ నిప్పనిం దీర్చిన కారస్టనిర్వస్ట్ర 
వాక సంఘ కార్యదర్శులకు, సంభాధిపతులకు, సాయ పారకృతేజ్ఞ తను డెలుపుకొను 
చున్నాను. నన్ను గౌరవించుట తమ్ము గారవించుటగ భావించి నాయం దపార 
విశ్వాసమును జూవీన పురపాలక సంఘస భ్యులకుం దదధిపతులకు నాకృతజ్ఞతను 
విన్నవించుకొనుచున్నాను, 

ఎప్వు కౌణుగని నన్ను నలరించుపొంటు విజయమువేసీ తమయా దార్య 
మును జూవీ సభను నిర్వహించిన పృభుశిరోముణులు కరుణోదారులు కవితా 
వ్రీయులు బ్రీభ గవద్భ క్లిధురంధరులు నగు శ్రీ వేంకటగిరి సంస్థా నాధిళ కుమార 

రాజూ వారికీ నాహృడయపూర్వక కృతజ్ఞ తను దెలుపుకానుచు న్నాను బేహోరో గ్యము 
చాలకున్నను, గా ర్యాంతరము "లన్నియుండినను, సభ కరుబెంచి శెండవదినము 

సభాధిపత్టమును వహించిన పండితకవులు, నారియ వాదులు, పర మేశ్వరచరణార 
విందమరందపానాస క్షస్వాంతద్వి శేఫులు నగు మః! రా! శ్రీ నాగవూడి కుష్పుస్వా 
మయ్య బీ. ఏ , గారికి నాయపారకృతజ్ఞ తను జెలుపుకానుచున్నాండను. నాపాం 
డిత్యము ళూన్యుప్తాయ మైనను, నాకవిత్వము నిస్సార మైనను, ఆం ధ్రీ కరణపటిను 
_స్త్వవ్యముగాకున్నను నన్నుం బలువిధముల నలరించి పదన్టిరూపమున నన్నాశీర్వదించి 
“యభిన వాం ధృ వాల్మీకియను నామము బ్రసాదించి నావురోవృద్ధిం గోరిన పండిత 
కవ్రలకుం బ్రణమిల్లి “దాసోహామ్మనునూ _క్రిచే నాశివ్యత్వే చాపవినుతిని సమర్చిరి 
చుకొనుచున్నాను. గ్రామాంతరములనుండి న న్నలరించునెపమున దయచేసిన 
న్యాయ వాది ప్రముఖ సజ్జ నశిరోమణులకు నాయ పారకృతజ్ఞ తను విన్నవించుకొను 
చున్నాను, వారు వీరన నేల సభ నలంకరించినవారికిని రాజూలక నాయం దా 
దృతి. జూవీనవారికిని, నాక్భకజ్ఞ తను 'దెలుపుకొనుచున్నాండను, 
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ఇంతకన్న నేం జేయవలసినపని విశేషించి లేదని నానమస్కారముల సజ్జ 

నుల కందంజేయుచు, నాయాంధ్ర రామాయణకృతిసనుర్బణమహో కార్యమును 

సాగించిన శ్రీ కడపనగరవా స్తవ్యసజ్జన ప్రతతికి “సేవకోఒ.హ మను నొక్కమాట 

విన్నవించి ,త్రికాలముల వారినానుస్తరణ మొనరించుటకంట వేజుతరణో పా 

యము లేదని విన్నవించుచు నాయీ లేఖినిని బ్రవపుకాణశిష్టభాగాం థ్రీ కరణమున 

నియమించుచున్నాను, 
ఓం తత్సత్ .. 

ఇట్లు విన్న వించు సుజన సేవకుడు, 

కడప, జనమంచి, శేపాద్రిశర్మ్మ.. 

ఎఇ నుణికొన్ని పండి తాభిప్రాయములు, £3+ 

ఉ, శ్రీరమణుండు "వగ ణ 4 సేవిత పొదసరోజు6 డా ర్లర 

శూరతుం డ ప్ర మేయగుణ$జాలు( డచింశ్ళమవా త్త ఏభూతీవి 

స్ఫారుండు భ కలోకపరి4పాలనధురుస్టీ (డు యోగిచి త్తసం 

ఇ్రారుండు శేవభూమిధర4శర క ఏశ్వరు( బ్రోచు నిఛచ్చులుక్, 1 

ఉ. వెల్లని మేనిచాయమును 4 వెల్లనినవ్వును వెల్లపూ6ంతయు౯ 

'వెల్లనికొండ కాంపురము 4 వెల్లనిసాములు వెల్ల వార్వముక౯ 

వెల్ల నిజాలు నౌందలను 4 వెల్ల నిక్రాన్నెలపూ నుం గ్రాలు నొ 

చల్లని వేల్పు శేవగిరిశసత్కని కిచ్చుత మెల్లభ దముల్, 
9 

డ్. అ ద్రివర ప్రీయాత్మజ స్కుధాంశుకిశోరవతంస 
యోాగని 

ర్నిద్రమునీం ధ్రసన్నుతే విరించిముఖానురవంద్భీ గౌరి య 

శు ద్రదయాసమన్నిత య4కుంఠితే దిన్యమహోను భవ "జ 

పాద్రికవీళుం బ్రోచుం బురు+ పార్థము "లెల్ల నొసంగి సత్కవక౯్. 8 

వాల్మీకిమౌని ప్రశ4వరవినిర్హిత్ మైన యాదికావ్యమగు రా$మాయణంబు 

నిఖలకిల్బివవారం 4 బఖజలశుభోత్క_ర ప్రదము గావున నెల్ల 4 భాషలందు 

నీకావిమును సత్మ_+ఏశ్వరుల్ ఛాపాంతరంబు గావించి యథ4శంబుం గనిరి 

తెలుగున భాస్క రా4దులు తొల్లి లోకోపకారకంబుగ ముద4మార వ్రాసీ 

శే. రిపుడు కడపవురంబున 4 నెసంగువిబుధ, సఖుడు జనమంచి చేపా ద్రిశర్య సుకవి 

లలితముగనువి శే షార్థ4కలితముగ ను, వ్రాసిదెలుంగునభువినెల్ల4వారుంబొగడ. 

క, మూలంబున కిది సరియగు, శైలి సులభ నుర్ధసరణి 4 సరసత నొప్పు౯ 

శులిమి నీరామాయణ, మోలోకమునందు( గాంచి 4 యెసలారు. గడు౯, 

'ఉ. శ్రీయుతుం డార్యసన్నుతుండు 4 శేవగిరి ప్రథి కాభిధుండు రా 

మాయణకాన్య మాంధ్రమున 4 మానిత శే లి విశేవభావధా 

7కు 
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టి 

రల 
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రశేయత మిజి నూత్నమగు?రీతి రచించిన సత్మవీశంరుం 
యాం 

డాయతకీ రిం గాంచి యల$రారెడు సర్వమనోరథా _వ్లివె౯, 6 

థవగారీ పతివూజ నా భిరతు. డా4జన్మంచి శెపాద్రి స 
త్క_వివరురిండు రచించినట్టి రసవథ$ త్కావ్యంబు చవెంపొంది యా 
రవిచం ధ్రర్హ ముగా జెలంగుతను నీ4ఉరామాయణం బుర్విలో౯్, 

చంద్రునికై వడి నీకపి, చంద్రుడు వెలుగొందుతను యళళ్చం ద్రి కలం 

జం దృవతీంసుని, కి యం గవి, చంద్రవతంసుండు వెలయు. ద్ర 4 సవిభూతికా, 

. కోడు వేడుక్ నిమ్మెయి నె, క్కు డుముదమున నాగపూడి 4 కుప్పుస్వా మ్య 
రుష్టండు రామాయణముం గని, కడుకొని "సేషాద్రిశర్మ4కవిత నులించు౯ాొ. 9 

ఇట్లు నాగపూడి కుష్పుస్వామయ్యి. 

, జనమంచివం కొబ్టి(శళ ధ రుండవు గాం జదివితి వెల్లళొ4 న్ర్రముల లస్ప 
ఉభయ భావషలయందు4 నురుకీ ర్రిగడియించిమెప్పుంబొందిళ్తి వొరథయొసప్పృమి ఆ 

బలు కావ్య నాటక పృ తతి జక్క నొనర్చి ప్రజల మె ప్పెల్లెడం4 బడసినావు 
కాళికాపురి కేగి 4 -కాస్యతీ శ్థాహ్యగీయ కమనీయబిరుదంబు. 4 గాంచినాన్ర 

తే. జార! నీకీర్తి నీశాంతి 4 యనులకరుణ, యాదరంబును బొగడంగ+నలవిగావు 

క్ట 

కమలనాభుండు నీవై నం 4 గరుణచూపి, మెచ్చి సంపద లనిశంబు4నిచ్చు గాత, 

. శ్రీరామాయణ కావ్యము, నరా! యని బుధులు మెచ్చ 4 నద్భుత శె లి౯ 
గారా మారంగ నొనరిచి, క్రీ రాముల కొసంగి తీవ్ర 4 శేపాద్రికవీ 1. 2 

- బగ / ష్ ఉత్సాహము. అందమైన నీదు ప్రతిభ థీ యాం ధ్ర లోక వెళ్లెడ౯ 
బందు నందు సందు లేక 4 యింపుమి ఆ. బర్వెంగా 

యెందునైన నుండువెల్లు 4 నేర్పడంగం బృథ్విలో 

నందుచుండు నీదుకీ ర్తి 4 యలరుచుండు నిచ్చలుకా. క్రి 
ఇట్లు ఎల్, వెంకటరమణయ్య, 

పులికెందుల, 



స 
పాక 3G > 

-ఈవిషయము బ్రవ్మాశ నొాగపూడి కుష్పుసాస్తమ య్య గారి చే. జదునణబడినది, 

ఛభాలకాండము, 

1 వనజభవవా సవవిశ్వామిశ్ర,వసిష్ట నారదాది దేవర్శి గణన్తూయమాన సమ స్ట 
నిస్తుల ప్రశ స్తగుణస్తోముండు, అరినిషూదన పరా క మోద్దాముండు. 

పుత్ర కా మేష్టీసమా చరణసు వ్రీతయ శ్లేశ్వ రాను గ్గ హసంజాతవిబుధస్తుతీదళ 
అట "| అర్య రథ పుత్రుడు, సకలజనముధఃక మల మిత్రు(డు. 

అమృుతకర సమ ప్రియదర్శనుయడు, సమధిగ తాఖలదర్శనుండు, 

తాటకాది విశా్వమిత్రసురద్విషద్వధా నందితపిశ్వామి త్ర వి శ్రాణిత సకలది 
వ్యాస్తుండు, తనూసొందర్వపరాభూతకుసుమాస్తుఃడు. 

గాధేయకథితగంగావతరణకా_ర్హి శేయసంభ వాదిఫుణ్య రా 

తపరివూ కీవాదయుండు, సకలప్రాణికోటిసదయుండు, 

అహల్యా ళా పవిమో చనుండు, భవబంధ మో-చనుండు,అగవిందలోచనుండు. 

హనకళరాసనలిలావిభంజ నస రా క్ర మసముపలబ్ధజూన కీపరి గృహణ సరితోషీత్ర 
స్వోంతుండు, అతులితనీతిముంతుండు. 

సముచిత మధుర భావ ణా ఖల పౌరజూానపచా నందన డు" సల్యానందను: డు, 

అయోధ్యా కాండము, 

జర ఒక అ వి అల న } జ 9 పితృ నా క్టివరిపాల నార్గసమనుప్థి తారణ్య ఐ సుండు,సౌ భాగ్య శృీనివాసుండు. 

10 

ti 

12 

18 

14 

నిరంతర సేవా పరాయణాను సరల్ల త్షణు: డు మహాపురుషలత ణు6డు, 

అభివాదనాదిసవపర్యావిశేవ ప్ర మోదితభారద్వాజుండు, కమలినీరమణసమ 
"లేజుండు. 

రాజు ప్రతి గృ హవి మయక భరతప్రార్థనా వసిఘైను మోదనని రా దృతివురసృర 
పీత్ళ వా కర్టిషరిపాలనై కనిరతుండు, నిజ పాదుకాయుగళ ప్ర దానానుగృహీత 

భరతుడు. 

సత్యసంధుండు, దీనబంధుండు. 

వాత్సల్య సమాదృతశ త్రుఘ్నుండు, సురశత్రుఘ్ను (డు. 



15 

16 

17 

28 

19 

కృతిస మర్పణోత్సవ ప్రశంస, ల్సి 

ఆరణన్ట కాండము. 

వి రాధఖరదూ షణ కబంధ ప్రముఖనిఖలరట్షోనివవావథేదళనపరిరశీ తతాప్త 
సవృపభుండు, భ_క్రిసులభుండు. 

నిబిరీసభ _కీపరతంత్ర 'త్రీళబరీపరికల్పితనిజ సప ర్యా ప్ర వృాష్టచిత్తుండు, భ్కకజన 
ముక్రిప్రదానాప్రృమత్తుండు, ధీరోదాత్తుడు, 

కీవ్మి ౦ధా కాండము. 

అగ్నిసపాతీ కమి త్రీక్ళతను గీ వుండు, మవానుభావుండు. 
సునిశితె కసాయకనివాత నాలిక వివర్యుండు, భై ర్యగుణధుర్యుండు. 

సుందరకాండము. 

అబ్ధిలంఘనసీ తా న్వేవషణాంగుళీయక పు ప దానలంకాదవానొది నిజహీత చ ర 
చరణై క తొనమాన సపన మాననూనురడు, యోగిజనమానసాదీనుండు. 

20 

న! 

యుద్ధ కాండము. 

కవికుల సాౌహాయ్యాపరినిర్తి తగ భీర పొరా వాగ చేతుబంధనధురంధరుండు, విన 
యాదిగుణబంధు రుండు. 

విదారితకుంభ క రుడు, వృహోపలనీలవర్లుండు. 

వశకంఠకంఠవిలుంఠనపంతో వీతదడివిజేం దు ౦డు, ధర్థాచరణని స్తం ద్రుండు, 

కరణాగతపరిత్రాణలోలుండు, కగుణాల వొలు(డు, 

లంకాసామ్రాజ్య ప్ర దానపరిపూ_ ర్రమనోరథవిఖీవణుండు, సాధులోకతోవ 
ణుండు, 

సత్యపూతస్తి తీపూర్వమిత పూర భావ ణు(డు, ఆ శ్రితపోవణు(డు, 
రామేశ్వరతే త్ర శివలింగ ప్రతిఘ్టా నావా ప్పసకలకాము(డు, కామాద్యరివర్ల 
ఫీముండు. 

సకలలోకవిదాగణ రావణ వధా నంతరన్వీకృతసా మూ మాజ్య పట్టాభిపే.కుండు, 
వుణ్యళ్లోకురడు, 

విబుధజనరంజను(డు, నిరంజనుడు. 

er శి  లౌఖల కామి కార్డ్ ప్ర పదాయకు(డు, తులితసురనాయకుండు, 
ససజన.కి వీ యంవదుయు. భ_క్రజనవళంవదుండు, 
జిలేంద్రియుండు, సతీ పి ద్రయుడు, 



28 కృతిసమర్పణోత్సవ ప్రశంస. 

82 దనుజ వ్రాతీతీ మఃవుంజ భంజనతిగ ధాముండు,భ కలోక జీవంజీవసుధాథధాము. 

డు, సరవూర్వగీరాగణా ఖర్వ గరగేనిశ్వా పణ ప్ర పువార్షి తగీర్వ రాత జా దిసుప స్ట 

వాచంయమిసోము6ండు, సకలనృపకంలతిల శాయమాసిరాజలలాముండు, 

సకలకలు వ విధ్య్వం సనపున స్పగని గనిఖలవుమర్ణ సంధాయక దివ్య నాముందు, ఆఫొం 

తపూరిత దంద్రి, కానదాతసుయకో భి రామీండు, ఆత్తారాముండు, రాముండు. 

సీత, 

1 జనక మవోరాజపరిపొలితావనీసంభూతే, అయోనిజూత. 

2 రామచం ద్రపాణిగ్రృవాణొపజాతప్త భూతా తుకోపేత, అరవిందమందిరాంశ /్ా 

సంజూతి, 

ప్ నిరంతరహృదంతరభ జ మాన రామపడా బ్లాతీ, ఉ త్తమసతీగుణస మేత, 

4 వినయసౌళీల్ళోవచిత పరి చ ర్యాసరితో వీ తశ్వ శూ ప ముఖనిఖలబంధు వ్రాత, 

అవ లేపాద్యవగుణా పతీ, 

ర నిజవిశ్తేషణదూయనూన స్రాతేశ్వర ప్ర త్యాయ నార్ధనిజదూడామణి ప్రదాన 

బహకృ తాంజ నాతనూసంజాత, అవిగీశేశారి త్ర వీ ఖ్రార్టతే, 

6 వీతిహో త్ర ప్ర వేశన ప్రకటితనిజ పాతి వ్రత్యమావోత, ర ప్రనీత, నిగవధిని 

ర్స సజల పణాన్వీత. 

7 సరాభీష్టక లన సంతువ్హ హానూమక్ళ్స)ము ఖభ కజాఠత్ర; భ వొంబుధిపోత, 

8 పరమపూతీ, లోకమాత, 

ఇట్టినీత యు) సీతాసమేఠీజన కజాూమాతయు మనల నందటి గఖ్నీంచుంగాత, 

నాగపూడి. కున్వసాపమయ్య, 



నీ, 
(WU 

ఉఊఫోదాతము, 
నూ 

ంర్టూర్దైంయ్రైుట్టుంా 

9 శ్రీరామావతారత త్రము, తా 

“సక్వచై తన్యవాపాం తొ మాద్యాం విద్యాం చ ధీమహి, 

బుద్ధిం యా నః ప్రచోదయాత్ ”. (జేవీభాగపతము.) 
చ. ప్రకృతినిబద్ధుం డౌచు _శ్కుతిథీవ ర్జితదివ్యతమాత్యళ _కమొ 

సకలవిదుండు నోంకృతివిథశాలతనుండు విరాట్టు నాంగ నె 

న్నికంనను నాపరాత్పరుని 4 నిత్య ముగాని జగంబు నిత్యమై 
pr] అనో 

నకరణ్లి జేసి నెమ్రి(గను 4 నాథుని నాత్మీను సంస రించెదక్. 

సజ్జన శేఖరులా రా ! 

ఆనందవముయుండై  జోో్యతిస్స పరావుండయి సకలక రృ త్వాదిశ్చుతిపాదిత 
మహామహీ ముండయి న్వేయత్ త్ర త్తం బివమిశ్థే మని యెజుంగరామి నుపనివత్తులు 
నివ్వెజింబొంద, మహార్దులు దిగ్భ్రమ నొంద, శ ురవరు లిది యేమి, ఎపధి నెటుం 

“గ నగు నని కలంతం బోరెచ , నెవ్వారిశే నేశకాలముంచే నీత త్త మిట్టిదని యెటుంగ 

ననువుపడక, జగత్క ర్త బగత్సాక్నీ, జగత్స ప్రిరూపుండు నయి తత్సర్టియాప మిట్టిదని 
నిర్హ యింపంజూలని చేద వము లోంకారమయుం డని యు చై ర్నాదంబున నుద్ధో 

పంప, “తథాస్తు అని తక్కుంగల వ్రాస్తములు తద్విదులు తృ ్ రి వీం బొంద, నిరిత 

నటు కెవ్వరిశే నిట్టి దీఠత్తప్ర మని లక్ష కలత ణపురస్సరంబుగా సిద్ధాంతము వేయ 
శక్యమే కాక, యందం దనరాక యెల్లకావుల నిండి యనిర్వచనీయశ క్షియై యల 

రారు భగవంతుడు పరమాత్మ యొక్క_ండు కలండు. సత్య మని యొల్లవారు నమ్మి 

యుండుట క్రొ త్తవిషయము గాదు, దీనికిం బ్రమాణము లివి యని చూసూ 

నుటకన్న వెప్తతన మింకొక్క_ టి యుండదు, 

న కారణం వినా కార్య స్యోల్పే తిః, హ్ 

యను సూ _క్టి యెంతయు సమంజస మనక తప్పదు. “జగ తృత్యమ్' అనుసిద్ధాంత 

వెంతయో సేపు నిలువంజూలదు. నశగ్గర మనళస్ప్టర మని సిద్ధాంతకరింపంబూనుట 
యొకళశ_క్రి కాదు. స్థావరజంగ మాదిళబ్దము లే యీయజ్ఞా నమును దొలంగించుచుం 
డంా “చూరుపట్టుకొని వ్రేలాడె” నన్నట్లు కుతర్మ_్యయు కుల వేం బ్రలావించుచు 

చెహోరి కారమును జూవుటికన్న హాస్య్యాస్సదవివయము వేజుగ నుండద్లు. 
A 



9 ఉపఫో దార ము, 
ఖం 

అట్టి యనిర్వాచ్యపరత త్రము నుపాసించు జుట్టు? ఆయుపాసనను మాన 

క లభించు చుట్లు? అను ప్రశ్నము రాక్ నూనదు, ఈప ప్రృశ్నమునకు సమాథా 

నము ను యిన్ని జేదవులు, బిన్నీ శా స్తములు, ఇన్నా వురొాణములు తల్లడ 

పడుచున్నమి. సంశయాస్పదపదముల చే నర్ధమును చెలుపుచున్నవపి. ఎవరికి( దోంచి 

నట్టు వారు స్వనుతసిద్ధాంతేమును జేసికొను నవకాళ మొసంగుచున్నవి. శాంబట్టి 

యే కొందటు మనస్సున దవది యథార్గము కాదని స్ఫురించినను ఖై జై కి వం 

ములు మానక యడ్డుమాటలాడుచు వెల్త్ మొట్టి గా మాటలాడుచుం దుకు. గ్రంథ 

ముల నశ్లే వ్రాయుచుందురు వనివయమున “ కె నను మూ౭దు నాలుగుయు క కులు 

తేకపోవ్రు వానినే పలుమాజు శత్రీప్పి తి తీపి వ్రాసిన నొక గృంథము కాకోపోదు. 

కాని యాగ ంథక ర్త బిక్ఞాసు= మె మనతో సొయు కులే యాతేనిచి త్రము నీకెలపో 

టులవలే బోధించు చుండు న ననుట ని నిస్పంశంుము. 

ఈవివయమును సిజాంతేమును జేయ;బూని వేదములు నోరుమూసీకొని 
తికమకపడుచున్న వన నిరోక మంచ నబుద్ధినయిన నావంటివానిమాట యిటం జెప్ప 

చేటికి? ఈవ్రాంతవలన నే నా కీవిమయమున నా స్తవము గోచరిం; స లేదని స్పష్టము 

కాక మానడు. అది సత మే. 

నోచరముకొని విషయమును జరి సంహ బూనుట యవివేకము కాదా? యన 
వచ్చును. కాని యెట్టి మం. ససాషంతునశకై న చేదో యొకవివుయమున నించుక 

జూన ముదయింపక మానదు. కా బేని ఛగవదంశము ని నిష్ఫల్న మగును అట్లు కాం 

'సహెడదు కదా. 

చేద వేదాంతములు, వేదాంగములు, తదర్థ ప్రతిపాదకస తులు, తని ధా 

మానువాదకపు రాణములు,శేదను సర కోతిహోసా దు ry యివి యన నేల యెల్ల గ గంథ 

ములు జగత్చృష్టి స్థితి యాత్రకొవికారములు మాయాకల్పిశము లని యరగీకరిం 
చును స్పవ్హముగనో యస్పష్టముగనో యో యర్థము న గృంథములు పప్పులోల గాలు 

"వె వై చినవియే కాని వేటుగాదు. 

ప్రకృతివురుషుల కవినా ఫొవస బంధము సజ్జ నాంగీక కృతము. త చ్చే? -శేవీతుం 

డయె యోాంకారరూవుం డగు విర "ట్లు జగనీ ప ర్మాగాది నృత్వమునకు సమ్మతిం చును. 

కాని తానుమా త్ర మూపంకమున a లూనండు, కొన నే నరగ్టిసాశ్నీ యస్న Ed 

రాత త్తస్పమూ రం జెల్లు. 

పృకృతిశబ్దము స్ర్రీలింగ మని వవవారింపంబడును గానం బృకృతి యనంగా 
స్త్రీ) యని వ్యవహారము గల్లినది. ఆ ప్రకృతిస్థితి యెట్టిదో యె; శిజుంగుదుకు? 
ఎవరికీ దోంచినట్టు వారు 'స్తుతింతురు అన్య | విరాట్టువును గూడ సనంగా నిర్లు 

సౌ తము సగుణుం గావింపం జూలిన వట అచ్చా! ఏ ఏమి యాూావస్లి న. 

సర్వసాతీ యెన విరాణూ ర్తి యనుమతింప నామూల పకృతి యాతే త్త ఏ 

మును విడునంజాలదు గాన విడిచినట్లు కనంబడుచు స్వ ప్రభావమున కణమాత్ర 



ఉవో ద్ధాత ము, కి 

మున సకల ప్రపంచము నిర్ధించెను, మవాదహాంకారాదుల. గలిగించె, పృథి వ్యాది 
మహోభూాత పంచకమును నర్మెంచే. ఇట్లు .కృముముగా జీవకోటి భేదములను సంఖ్యా 

తీతముల స్వస్వక ర్థానువృ త్తిగలవానిని నిర్హించెను. జొరా! వమి యాపర మేశ్వరి 
శ_క్తి! అనిర్వచనీయము,అ ప్ర తీర్మర్థిము!, అ మేయము, సర్వవ్యాప్యము, శ్రుత్వంత 
దురధిగమ్యను. 

నరాల ప్రకృతి యనం బరంగు నాపర చేవతనే సత్వరజ స్తముఃప్రభానమూూా ర్రు 
లనుగ్రృహించి యసమౌానవిఖ్యాతినలరుచున్న లత్షీసరస్వతీపార్వతులనుగా భావించి 

_ పూజించుచున్నారు, ప్ నాశ్రయించియే విమ్లు బ హ్లశేంకరులు జగత్ప్చూజున్ట లగు 

చున్నారు. ఈనుడి త 'లుదొలుత విన్నంతేమా త్రమున ,క్రుతికటువుగం దోంచును. 
కాని యిందలి తత్త మెద్దిరా యని నిప్పతు పాతబుద్షితో నాలోచింపం జిరకాల 
మున కిదియే సత్యమని తొంపకపోదు. మూటికిముమౌటికి నిది యిశ్తు యని తోం 
చును, శ్రవముచ్చంక రాచార్యుల వారు శ్రీమద్దా9మా నుజాచారుష్టుల వారిదియే 

వాస్తవమని సిద్ధా ౦ళము చేని నట్లూ హీ ంపవచ్చు. 

శ్రీమ చ్చంకరభగవక్చాదాణారురిల వా రాప్రకృతినే శివశ_క్టి యనిరి, 
ఈమెకు లోంబడియ త్రిమూర్తులు వ ర్హింవుచున్నారనిరి, ఈమెసాయము లేకున్నం 
బరమపురువుండు కూడం గదల6(జూల. డనిరి,. సృష్టి చమత్కృృతియంతయు నీ ప్రకృతి 

విలాస మనిరి. 

న్లో, శిప ళ్ళ క్తాస్టి యుక్తో యది భవతి శ క్రగి పృభవితులి 

నవే బేపం దేవో న ఖలు కుళల సృృృందితు మపి, 

అత సా నూరా ధ్యాం హరిహర విరించాదిఖి కపి 

స్రణంకుం స్తోతుం వా కథ మక్ళ తపుణ్య 8 గృభవతి?, 

వో, తనీయాంసం పాంసుం కన చరణపంశకేరుసహభపం 

విరించి సృంచిన్వకా విరదయతి లోకా, నవికలక్, 

వహ త్యేనం శౌరిః కథమపి సహాన్రేణ శిరసాం 

పూర సృంతు చై ్య్యనం భజతి భని తో ద్ధూళనవిధిమ్ 

ఈమెయే సర్వోపాన్య యనియు బేటపణు చిరి, 

శ్లో. తటిళ్లేఖాతన్వీం తపనళశి వై క్వానరమయిీం 

నిషక్ఞాద షా మ ప్యుపరి కమలా నాం తవ కలామ్, 

మహాపద్యాట వ్యాం మృదితమలమాయేన మనసా 

మహాంతేః పళ్యంతో దధతి పరమూనంద లహరీక్. 

. జగ క్చూతే ధాతా హరి రపతి రుద్క 8 క్షపయతే 

తిఠరస్కుర్వ న్నేత త్వమపి వపు రీళ _స్టిరయతి, 

సదా ఫూఠ్వ స్సర్వం త దిద నునుగ్భహ్హాతి చ శివ 

_స్పవాజ్ఞ్ఞా మాలంబ్యి క్షణ చలిథయో రూ లతిక యోః8, 

3 



d ఉ పో జాగ ము, 
ఖం 

ఈపర దేవత నే బహునామముల నెల్లరు. బూజించుచున్నా రనిరి, 

శ్లో, గరా మాహు న్టేవీం | దృుహిణగ్భహిొణీ మాగనువిదో 

హరేః పత్నీం పదాం హఠసహచరీ మ ద్రితేనయాం, 

తురీయా కాపి త్వం దుఠధినమని స్సీనుమహీ మూ 
మునోమాయా విశ్వం భృ భ మయ సీ పరబృహ్యమహిపషి !, | (సౌందర్యలహరి. ) 

రిట్లు శ్రీశంకరా వార్యులు ఆడి ప ప పృకృతివిలాసవిలనిత మోస? పప: వంచమని 

సిద్ధాంత ముధరించిరి. బళీ! ఆ “క్యులవా శ్ర త్తళ కీ యంతయు. గొనియాడ 

నసేంతున "కేన శకష్టమా !. 

శ్రుతి నీలతో యద మధ్య స్థా ద్విద్యుల్లే ఖే భాస్వరా, 

నీవారళూన న త్న్వీ ఫ్సీతా ఫాస్వ త్యణూపమా, 

తస్యా శృిఖాయా నుఖ్యే పఠమాౌత్తా వ్యవిస్థితే8, 

స పహ స శివ స్స హరి స్ఫేందృ న్ఫోజ కథః పళవము స్ప్వరాట్, 

ఈ శ్రుతి ప్రకృతి గు పండు పరమసురుమ డని తెల్పును గణి. ఆపర 

మాత్శయే బ్రహారుదవారిహయులనియు, నా బివుం డతీరుం డనియు. చేటపటి 
చును. కాంబట్ట  కదిచాక క్రియే యాది ప్రకృతి తదతీతుండే విరాట్టు, అనుట 
సిదాంతీము గదా, 
య 

శ్రీరామానుజాచార్యులుగా రీవిషయమునే భంగ్యంతరముగా సిద్ధాంత 

మొనరించిరి. , శ్రీ ప్ర ధానత్వమే వారిసిద్ధాంతసారము. విన్లున్రు వి విరాట్పురుషుండు. 
లమ్రీ ప పకృతి. లక్షీ ేవిచ్యా రా విష్ణువు భ్క్రవాంఛల నొసంగును గాని తానుగా 

నీయేచలంపండు. అని స్పష్టముగ 6 చెల్సిరి. కాబట్టయే శ్రీవై ప్వవులని తచ్చిష్యు 

లకు. జేరు గఛైను, 
ఇట్లు మవోత్తులు Wy) హ్లమును సగుణని రుణ భేదముగ నీగూసించిరి కారణ 

మేమన సగుణ ముపొస్యము. 1 నిర్లుణ ముపాస్యము కానేరదు. 
DAR ప్రార సా వాహనం కు శ P సర్వా ధాఠరస్య వాసనమ్ ౧, 

స్వచ్చస్య పాద్య మర్త క్ట ్టం చ శుద్ధ స్యాదమనం కుతః?, 

నిర్శలస్య కుతే స్నానం వాసో ఏీకో్టదరస్య చ, 

అగో తృస్య త్వవర్ష్మ స్య కుతే స సో పవీతేకం?., 

నిర్విశేషస్య కా భూషా? క్యా౭_లంకారో నిరాక్ళ తేశ?, 

నిరంజన స్య కం ధూయై। రీ క్ ర్వా సర్భసా క్నీణః?, 

నిజానందైే కత్ళ ప పస్య నై న వేద్యం కీం భవే దిహూ?, 

విశ్వానందయితు ర్వ్లో 8 క్రీం తొంభూలం శు ప్రకల్బ్యశే?. 

సయం పృ కాశచిద్దూ)ఫో యో సా వజ్ఞుదిభౌసక క, 

గీయతే శు శుతిథఖి స్తత, నీరాజనవిధిః కుతః). 

ప్రదక్షిణ వ సనంకస్య ప్ర ప,ణామో౬ద్వయవనస్తునః, 



ఉపోచాత ము, క్ర యు 

"వేదవానా మవేద్యస్య కింనా స్తోత 6 విధీయతే?, 

బహీ కంతేశ్చ సంవూర్జో కథ ముద్వాస్యతే విభుః), 

ఇతీయం భాపనా యస్య దృథా భవతి సర్వదా, 

నెవ తస్య పరా వూూజో మాన మేవ పరో జసు, 

అచింత్య ముపఠ౦ ధ్యానం ధ్యానం నిర్విషయం మనః, 

దేహో చేవాలయ।? (వో క్లో జీవో దేవ సృనాతీనః, 

త్య జే దజ్ఞాననిరాల్యం సో౭_వహంభా వేన ప్ర వూజయేత్ 

ఇదియే నిష్ణణపర బహృ్మపూజయని వెద్దలనువదించిరి. ఇట్టి నిర్ణుణము నుపా 
నీంచు “కెట్లు ? కాన నసరేమనునది న్త్రీవ్య కి క్రీ నాశ్రయించి యుండంవగనది. 

వ్రకృతిపుకుషసంయుతియు. జగత్తు. తడై కష్టమే జగన్నాళము. అనునది సిద్ధాం 
తము, 

గాయశ్రాాదిసకలమ౦ త్రము లేయర్థ్యమును చెలికినను స్త్రీలింగవాచ్యము 
లయ్యెను. గాయ్రమంత్ర మనీ యనశరాదుో కా, తీదర్థ మూాలోచింప _స్టీ)వ్యి క 

సాసతం త్ర, సమును 'జెలుపదు "కాబట్టి తొలుదొలుతలే బ బ్రకృతినో, తత్సరిణామ 

విలసితులగు వారివారాదులనో యుపానీంచి కజ్జన్యజ్ఞానంబుస భగవంతుని. ెలిసి 

కొనవలయు ననుటకన్న సర్వ శతి సమృతమార్లము కేతాకటి కానరాదు. 
ఈగొడవలోం దిగినచో? బునరావృ త్రియే యొదవదు. ప్రమాణ వాక్యము 

లకు యు కులకు మేర యుండదు, ఆమింద వాక్కలవాములకు. దృ ప్పియే'లేదు. 
తుదకు మువ్టియుద్ధమువజ కు నీవాదాపొరపారావారము వ్యా ప్తనొందక యూరక 
విడువదు. అట్లని యూరకుండరాచా యన్న నా క్యాపల్టమూరకుండనీయమి నిట్లు 
తుచ్భ్చచాక్కుల నొల్లింటిని బ్రేలితిని. సమత ముగాకున్న తమింతురుగాక. క్రోధా 

గ్ని జాస్టలలం గ్ర మ్మరింపక పుత్ర భావమున నన్ను మన్నింతురుగాక, దీనివలన న 

భావ మిట్టిదని తెలిసిఖాంటిరి సదా. అంతియే చాలును. 

ప్రకృతవిషయము శీ రామావతారవిషయము, శ్రీరాముండు విమ్ణువా ? 
శివుడా? చతురు ర్కుఖుండా! యన్న నీమువుగరును గావచ్చును. మేలిమిబంగాోరమును 

వాంఛానుకూపముగ గ్రహించి శటక కుండలాద్యాకృతుల విభజించి యాయాయి 

వేరులతో వ్యవవారించుచు నానందించునట్లు శ్రీరామచం ద్రమూ రిని దోంచి 
నట్లు ధ్యానించుచు6 బూజింపవచ్చు. ఫల ముక్క_విధముగా శే యుండును, భ కి 
సమత నొందినచో౭ దతృలము సమగ్వమొందును. భ_క్రి భిన్నరీతి నుండెనేని ఫల 
మట్టిదియే, కాయుట్టియే శ్రీరామత త్త ఏవిషయమునం దొ స్టికుల కెల్లరకు నభి 

ప్రాయభేదములు లేవు. తక్కుంగల యవతారవిషయము లట్లు గాదు, 

ఇక శ్రీరామరూపమున భగవంతుడు మహేస్థలమున ననతరించెనా ? 
దాని కవకాళ మాశాలమునంగలదా? యనునదియే ప్రధాన పృశ్నము. శ్రీ రాముండు 
విమ్ణుననీయే యివుడు భావింతము, విష్ణుళబ్బము వై కఠ పోసియగు న్ వపరము 



ణం 

కాదనియు విరాట్సరనునియు జెప్పంబూను వాద మిపుడు వలదు. వరూపమున 

నుపాసించినను బ్రకృతిద్వారా భగవంతునిం జెందును. ద్రకృుతీద్వాగమును దదు 

పొసన6 చేయక శదించుట యేరికే దుర్భ్ణభము. ఆమె కాయనయి లోంబడు ననంగా 

a రూపనానుధారులమాట యిట నేటికి ?. 

49 శ్రీ రామావతారకారణ ము. [ఈ 

శేవలయు కృులచేతను, వా స్తవిన్యాసముల చేతను, వాళ్చమత్కృృతి చేతే నగు 

తివతీ ముఖ పీధానముజేతను ఈవిహయము సిద్ధాంతము “కాంజూబదు. కర్రని నీ ష్టం 

మును నమ్మి భగవంతు. డొకండు 'లేకున్నం బ్ర బపంచమే లేదని నిశ్చయించి గమ్య 

స్ట్ మాభగవంతు నొందుటయు యంన అక్షం బభాన మను దృఢ విశ్వాసము 

సిన యాలోచించినంగాని యూపిషయము 'కేలదు. ఇవిగల వారల శే యిీావఏివ., 

యము రుచించును. కోర మనాది కొదన్న వారి కది యనాదియేయని న చ్చం జెప్పు 

బువ్వాతె న శక్య్యముకాదు. కాంబట్టి ముం దా స్టికతే యా వళ్యక ము. అది జ 

నీపష మము కర తలావములకముగా6 ప వోంచును. అదిగల మాన్యు లే కృతాగ్గు లగు 

దురు, 

భగవంతు. డవతరించునంతటి ధర్త్యహోని యాశాలమునం గలదా? 

రగ 

న్లో.పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృుతాం, 

ధర సంసాపనారామయ సంభవామి యుగే యుగే, 
శి థఖ థి 

అను భ గవద్వాకస్థము భ కులకు శరణము కదా!. 

త్రేతాయుగమున నాల్లవభాగమున( బ్రసంచ మెట్లున్నదని తొలుత విచా 

రింతీము. 

నిరంతరభ గపత్పాదపరాయణచిత్తులగు మహాద్డుబకుండ రామి పాటిల్లుటయు, 

జేవాబలమున ఏిల్జపీంగు క్రూరదానవులు ప్రబలి పచ్చలవిడి సంచరించి నూన 

వ్రుల6 గబళించుటయు, సర్వకాల సాధార ణక్ఫిత్యముగ నుండెను. పురములు, నగర 

ములు, (గామములు, పల్పియలు చాలతీక్కు వగ నుండెను, భీకరారణ్యములు 

ప్రబలియురజెను. ప్ర ప్రజలు నడచుమాగ్గములు కడు భయంకరకంటక మృ గపన్నగ 

రోకసాగ్రాంతము లై. యొంటరిగ6 జరింస నలవిగాకుండెను. అందందు. బురము 

లుండినను వ సామాన్యముగా నడన్ర లే యధికస్థలము నా (కృమించియుం డెను. ఆపాోర 

పదార్ధములు చాలినన్ని లేకుండెను. మారేసాహారమే పృథానముగ నుండెను, 

మహార్జులుకందమూల ఫలములభ మీంచుచుండినను రాజ్య గృవాములయం చెప్పుడో 

భుజించుట సంభవించినపుడు కొందటు మేధ్టమృగమాంసమును దినుచు౦డిరి. 

సత్యమున కొకాలమున మిగుల గారవము వా ప్రియు నుండెను "బేవతీల నారా 

ధించుట నేమిఠోజుంత లున్నను దద్వారా తొలంగునన్న సమ్మకము జనసామౌాస్య 

ERIN, SE 



ఉపోదజ్రాత ము. గ్గ న్ 

మున కుండెను. భూతదయాపశ్చా త్రాసములు గలవారు కొలందిగ నున్నను వారికి 
మర్యాద హెచ్చుగా నుండెను, క్రుతిస్త్రృృత్యు క్ర క్రియాచరణమున (శ్రద్ద గలవారు 
మహర్టులనం బరగుచుండిరి. వారిసంఖ్య యత్యల్పముగ నుండినను వారియశస్సు 
విశేషముగ 'వ్యాపించియుండెను. ఇన్ని యుండినను స్వేచ్భా పువర్తకులు, హీంనా 
పరాయణులు, దోర్చల పభానులు, శ్రూరాచారనిరతులు నలుజెసల వ్యావించి 
సాధుజనులకు విశేవ బాధను గల్లించు చుండిరి. వారి నాపం జాలువా రుండినను 
వా రల్పసంఖ్యాకు లగుట స్వకృత్యము నెజు వేర్ప్చం జాలకుండిరి. కొంవజు తతా 
రష్టమునం బ్రవదర్దిలి వారిచే నృుతింబొందిరి. కూర రాత సద్భష్టిం బడక యెట్లో 
యేకానలలోనో, వఫొండగువాలలోనో నివసించుచు సాధుజనులు బాధల ననుభ 
వింపుచుండిరి వర్ష ములు లేక జనులు బాధపడ లేదు గాని ప్రాణములకుగా, మాన 
సంరతణమునకయి వాల గష్ట్హముల ననుభవించుచుండీరి వసత్క ర్మములు చేయం 
బూనినను (గ్హూరగతేవిమ్నములు గలుగక సాగకుండేను. దాన వాని మాని, 
యూరకుండనలసినచ్చెను. అట్టుండుట మటింత దుర్భర మయ్యెను ఇక జేయ 
వలసీన చేమియను నూవా కే సర్వ కాల సర్వావస్థలయందు వారికి? ద్ర సరింపసాగాను, 
ఈకష్టములనుండి గెప్టికయగలమా యను శంక పొడమెను. హాోహాకారములు 
చెల రేను. భగవంతుడు తప్ప వేటు శరణము లేదని వారికి. దోంెను. 

ధర్థము నశించుటయు, నధర్శము వృద్ధియగుటయు భగ వదవతారకారణ 
ములని యేదో యొకరీతిగా నంద అంగీకరించినట్టు వెప్పనొప్పు వె బేర్కొనిన 
'కారణములక న్న నెక్కువకారణము లేకాలమునంగాని యుండ జాలవనుట నిసుం 
శయనిజ్ఞాంతము, జంహూ.! అని యనంగీకారనూ చక్రము గాం దల దిప్పువా రుండ 
రని నానమ్మకము. 

బవాహుబలమున విజ్ఞపీ(గు ర్రూరచిత్తుల గర్వమును దుర్చలులచే నడం౭గించుూ 
టకు భగవంతు. డూహీంచునని మనము నమ్మవచ్చును. అట్లు సంభవించినంగాని 
లోకులకు గుణపాఠము చక్క_నిది కుదురదు. మాకన్న బలవంతు తే తేరనువారిని, 
వారిని మించినవారిని బుట్టించి వారిచే. జంపించుట మంచిది గాదనియు చాన 
బలవంతులును (గ్పూరులు నగువారికీ బుద్ధి రాదనియు స ర్వేశ్సకుని తాత్పర్యమైన 
ట్రాక్ యూవా క లుగుటలోం బమాద మేమియు నుంవదు. అట్టి య్రధర్ష స 
బల శాలురను దుర్చలులు జయించినచో. జూచు వారును, ఆచ త్రమునువినువారును 
నవాంకారమును దొలంగి యిీళ్వరమహినుకు సాధ్యముకాని చేదియు లేదని 
గృహించి ఏల్లు ఏంగుట మాని సాధువులు కావచ్చు ననుట దురూవా కాదు అట్టి 
గుణపాఠము నేష్పటయే భగవంతుని చమత్కృతి. 

ప్రకృత మనుసరించెద. రావణుడు సవాజబలో పెతుండయు్యుం దపకి ప్రభా 
వమున బ్రృవ్తాబేవు నలరించి దుర్గ భనరముల నొంది, దాన గర్వ్టయె విజ్ఞవింగుచు 
మాటు లేక దిగ్ఫిజయ మొనరించి దుర్వార ప్ర, తాపమున నిం ద్రాదిదిక్సతులజయిం చి 
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ఖు 

లోకము లచ్చెకువందం గై లాసం బగలించి శంకరుని మెప్పించి దుర్గ ర్ల భా సములం 
బడసి మారుకొన శూరుడు లేయేయని తలంచువాండు. కా _రవీరర్ణండు పాలియు 
జయించినను మృతినొండింసం జూలనై గి. అట్టితజి నెందటో భూపతు లాతని శ్రరా 
నలార్పులకు శలభప్రాయులైరి. ఇంక సామాన్యులమాట ప్రస్తావింస శ్ల). 

పోనీ, రావణుండు శూరమారణమునం దృ ప్రినొందె ననుకొందవమూ! లేదు, 

సాథ్వుతిలకములం జెజింబట్టం జొచ్చెసు. దుర్భరదురంతపూోర సం ళా ప ముంతకం కె 
'వేజొండు గలటబే? సాధువుల. జంపుట, యనమానించుట లోనగుదుప్కార్య 
ములం జేయ జంకుపడకుంజెను. వానిప్రాపున మతి కొందబు (క్రూరు లక్తిి కార్యము 
లనే చేయుచు నాతనికి బంధున్రలును ముత్ర లు నైరి. ఆకాలమున లోక మేకరణి 
నుండునో చెఆెంబట్టి తనపల్నిని నొంపోవు చండ ( గన్నులారం గాంచుచు నాసాధ్వి 
విలపింప నాలకించు చుం జేయ నేరకున్న సతులమనస్థితి యెట్లుండునో, అట్టివా_ర్రల 
విన్నపరోపకారపారీణుల సాప్రంతము చేరీ ని నండునో, అట్టిదురాత, రుల ఖండములు 

ఖండములుగా "ఛేదింపంజూాలక తమ స 'తాపమును దూటుకొనుళూరుల యూహ 
లెట్లుండునో వర్ణింప శేషున శేని దరమీగునా? యనుళంక నొకుం గలుగుచున్నది. 
అక్కటా! ఆతరుణమున మరణించినవా రే వుకుషులు, బ్రదికియున్నవారు పురుషు 
అఆన6(6బడుదురా 7, 

ఇట్టి ఘోరపాపముల నెన్నియోా చేయుచుండ నెంతకాల మోర్చుకొని 
₹గవంతుం డుండంగలండు ? ఆలోచించి యాలోచించి బ్రహ్హవరములం దప్పింప 
సాధ్యము కామిం దలంచి యెట్టులై న వానిం జంపకో తప్పదు. కాన నరాకృతిం 
దాల్చెను. తమకు గావలసిన పరిజనులను ముంబే పుట్టంజేసెను. భ గవదవతార 
మున శెన్నియో కారణము లుండవలయును అట్ట పరమపురుషు6 డుదయింసందగి 
నంత పుణ్యము చేసికొన్న దంపతు లుండవలయు, గదా! ఆకాలమున కవన్నియు 
సమకూజెను. 

1. అవరణ్యభూపాలుండు రావణునితోం బోరి శరీరమును విడుచు కాలమున నావంళ 
మున జనించినవా(డు నిన్నుం జంవునని శపించుట, 

2, వేదవతి తన్నుం బట్టుకొనిన రావణుని వుంకారమున నదలించి యగ్నిప్ర, వేశ 
మొనరించుచు( దాను వివ్ణువునే పెండ్లి యాడెడ ననియు నిన్ను€ జంపించు 
టకుంగా చే నయోనిజనై “వుట్టుదు ననియు శాప ముసంగుట,. 

ఏ, రావణుడు బ్రహ్మను వరమదుగుకాలనున మనుష్యువాన "రేతరజంతువుల వేం 

జూవకుండ వర మడుగుట. 

4 విమ్మువునకుం “_బత్నివధకారణమున భృగుమవార్షి మనుమ్యజన్న్య మె_త్తందగుననీ 
ర్వా సంగుట. 

ర్, అవాల్యకు వమవరజన్సంగమునలన స్వరూపప్రా గలుగు నట్లు గాతవు 
వఛాపవమోతరూపవర ముండుట. 

ప 
అనో 



ఉపోజ్దాత ము, g 

ఈ మొదలగు న నేకకారణములు, వీష్షుమూూ ర్తి మనుష్య యోనిం బుట్టుటకు, 
నందు నిహోకువంశమున జనించుటకు సహాయము లయను, 

ఈవివయము ముండే దేవతలకు చెలియును గాననే తముత్రమయంశముల 
భల్లూక వానరముల. బుట్టించిరి. వారెల్ల న యోధ్యాలం కాముధ్య భాగమున బర 
తారణ్యముల నొశ్రయించియుండిరి. రామదర్శనమాతృమున నే వాశెల దాసులై 
పసాయమువేయ సంనిదు ఆ ర. 

అట్లు భ గవత్సహాయము లేకున్నం ప్రజలు జీవింపంజూలకు, ధర్మము కాలూన 
నవకాశము లేదు, క్రూరులు స్వేచ్చగా. ద్రైబలిరి. అట్టికాలమునం గాక మ జెట్టి 
కాలమున భగవంతు డవతరింపంబూనును ? 

పంకం ద్రే తాయుగమానవ్రుల మనోనవృ త్రి యెట్టి దనీ యించుక విచాదించె దను. శ్రే తొయుగమున నెస్సరకు. బరోపకృతి యొనర్భుట ముఖ్యభర్శను. సత్య 
భాషణము పుపుధానధక్శ్మము. ప్రివి మనుష్యులు మొదలు పతీ జాతులవణకు 
వ్యావీం చెను. ఆర్హులను సంరవ్నీంప స్వప్రాణముల విడుచుటకు సంసిజ్ఞముగనుండుట 
యా కాలపుంభ్రాణికోటికి న్ర_జవ్భర్తీగా నుండెను. బలాబలవిచారముగాడ నాలో 
చింపక తవు రావని నెజువేర్పం బూనునంతటి యులత్సాహ మోకాలపు జీవులకు 
వాడుక పడెను, 

ఏవి కాక మజి$ాన్ని యాకాలపు టలవాటుల. బరిశీలింతము. 
1. పెక్కుమంది న్ర్రీలను వివాహమాడుట. 
7 దేవతా ప్రార్థ నాదికములయందు పాచ్చుగా మద్యమాంసముల నుప 

యాగించుట, 

8. పరస్పరసవోయమునం గృత్యముల నెజ వేర్పుకొనుట, 
4. వీతృమాతృగురుభ క్రి 
5. రాజులు ప్రజలయనుమతి వేడక యే కార్యము చేయకుండుట, 

. 6. నాణౌములుగాొ గోవుల నుపయోగించుట., 
ఈ మొదలగునవి యాకాలపుటలవాటు లని రామాయణమునుండి యే 

"తేలును. దీని కుదాహరణములు చూపుట యంతగా నవసరమని తో(వనందోన 
వదలితి. రావూయణకథ నెజుంగని భారతీయు. డుండండనునది యీ నాదృఢవిళ్వా 
సము. అదియే నన్ను దావారణముల జూపకుండం. జేనీనది. 

జడ ప్రజలను పీ ంనించు నల వాటు గల శ్రీలనై నను శివే ంచుట కూరా చంపు 
టయో పాపము శా దనుట రాజధర్యమై యుండెను, అనంగా రాజు ప్రజాహిత 
మునే కోరుచు, దాని నెజు వేర్చ సంసిద్ధు(డై యుండుట యాకాలవురాజనీతులలోం 
బ్రభానమని తెలిసికొనంచగినది. స్రేవధము మహోపాపమను శా న్ర్రము, | ప్రజా 
హీంసాక్ళత్వనిరత స్రీవిమయము కాదనియు, ప్రజాహింసనుజూచుచు నూరకుండు 
టయే స్రీవధ పాపమును మించిన పాపనునియు రాజనీతిజ్ఞలనిద్ధాంత మని 

B 

ఖై ళ్ గ్ర హెంపలి 
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దగును. దీనిని దృఢపజుచు నుదాహరణము లందజికుం రతలాములకములు గాన 

నదలనలసివచ్చెను. జనులకు నిత్యతుస్టిపుష్టులు గలవు. కాననే యారో గ్టిముగలిగి 

యకాలనురణములు తేక దీర్హాయు గ్లాయను గలిగి పుత్ర, మగణదు8ఖము ననుభ 

వింపక యుండుటకు ననకాశము గలిగియుంజెను. ఎవ్వుడే నొకప్పుడు సుత్రమరణ 

దుఠఖము కలిగినచో నది రాజనీతియం దొకలోపము కలదని వారు భావించు 

చుండిరి. అంతతో విడిచిరా? వెంటనే దాజుతో నిట్టుజర గినదే. ఏమిదీనిహీ పాతువు! 

దీని నెట్టు తొలంగింతు వని యధి శే వీంచుట యు, రా జందులకుం జింతించి తేన 

యం జేదియో లోపము గలదని నిశ్చయించుకొని విదగ్షీన్మం క్రి పౌరులతో నాలో 

చించి చానిం బాప బ్రయత్నించుచుం డెను అంతియ గాన్ తన్నా శే పించుట 

తప్పుగా భావింప కుండెననుటయు గృహింపందగినది. కరా! ప్రజాహితమునకన్న 

వేటాందుపనియే తవుకు లేదనియు; నదియే ము_క్రిపదమనియు నాకాలపుంబ్ర భు 

వులు భావించి రనుటకన్న విశేష మేదిగలదు ! 

4 (పజ లకష్ట్రములు, s+ 

ఏ జూనపదులుగూడం దముకుం గలిగిన కష్టముల రాజుతోం దమశే విన్న 

వించుకొనుచుండిరి. ప్రతిదిన మందులనై యొకకొంతకాలము చే" టు వేసి రాజు 

కాచుకొనియుండును. నిశ్చయముగా వారు విన్నవించుకొనుచుందురు, నీతిజ్ఞులం 

గొందజం బిలిచి రా జావిషయ మెట్లు తీర్హానింప నగునని యోజించుచుండెను. 

అంతియగాని తోచినట్లు రీప్పుచెప్పు నాచారము అేదు. ఇట్టి యాచార మాకాల 

మున నుండుటకు సత్య “మాతరుణమున దృఢము నెలకొని “యుండుటగాక చేటు 

కారణ మేమి యుండును? త మతప్పులను వారొప్పుకొనుచుండీరి. "గాన సాళులతో 

నంత యవసరము లేకుండెను. తమపతచాదమును చెప ప్పకొనుట కష్టము "కాకుండు 

టచే నితరులసాయ మవేక్షణీయము గాకుండెను, దీర్ధృదృష్టీ నారయ జను లాశా 

విశాచి కా వేశపరవళులు కాక సత్యనిరతు లగటడే నాకాలనుగబ భత మట్టు 

సాగుచుండె నని గహించుటయే సరసము. మనుస్మృతు్రు శ్రధర్శముల మించిన 

ధర్యము లాకాలమున నుండెననుట కావంతీయు నంశే యము లేదు. 

౨ విద్యాభ్యాసము, $3 

ఆకాలమునం బృధానముగ వేదవిద్య నభ్య్ధసించుట వాడుకయెనట్టు క్ను 

పట్టు. మూ౭డు వేదము లభ్యాసించి ధను కేషేదరవాసర్హిముల నెజింగి మంత్ర, త జేవతో 
పోసనామూలమున నాయాయియ స్తముల వశంగతములం చేసికొని గవేయందో 

= చేర్పటులై యుండిరి. కాననములు "దట్టముగా నుండుటచే మృగ బాధ లధికముగ 
నుండుటచే స్తవ్యసనములలోనొక (టియగు వేట నింద్భమైనను బ్రజాహితము 
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పృధానధర్శ్మముగ. బరిగ ణింపంబడుట రాజు లాదరణము మణి నొంతకాల మూ 
ఘోరారణ్యముల. దిరిగి సింహా శా స్రూలాది క్రూరమృ గ ముల హింసించి ప్రజలయా 
రిని బాపు చుండిరి. 

న్లో, స్వే స్వే ధన్మ నివిసప్రానాం సర్వేషాం మనువూర్యళ 8, 

వర్షానా మాళృమాణాం చ రాజూ సృష్ట ౬_ఫిరక్నీతా. 

అను మనుస్మృతిధర్య మూకాలమున( జక్క_6గా రాజుల శెజటుకపడియుండె 
ననుట నిస్సంశయము. ప్రజలు రాజును బరచై వముగా భావించి తమకష్ట ముల 
దెలుపుకానుచు. బ్ర భువులకష్టముల. దమవిగా భావించుచు నుండిరి. ఈనిహయము 
లన్నియు రామాయణమునుండియే తేలును. 

రామాయణము కావ్యముకానం గల్పిశములం దుండునని యొక ప్రృశ్నము 
రావచ్చును. వర్ణ నాంశములు కౌవ్భములయం దుండుట సవాజమే. కాని యీకవి 
యైనను బ్రపంచములో లేనియాణారములను గాని సృష్టిలో లేని వస్తువులకు 
బేళులంగాని కల్సింపం జూలండు. ఉన్న వానిని బెంచివ్రాయుట పనౌ రాంతముగాం 
జమక్కృతిగ వ్రాయుట కవికి శక్ళ్టనుగును గాని సృష్టిలో లేనీ వస్తువులకు నామ 
గుల బెట్టుటకు మాత్రము వలంతికాండు. కాన్రన రామాయణములోని విషయ 
నులు కల్పితములనుట వెజ్టితనము, వ గంథముగాని యాకాలవుమనుజులయభ్యా 

సముల 'దెలుపుట కీసుమంతయొన జంకదు కాని శేనివానిని గల్పింపంజూలదు, 
. వర్ణ నాంశములలోం దన స్వేచ్చను జూపు ననుట నిర్వివా దాంశళము, 

వై కారణములను బట్టి యాలో చింప నా కాలమున. ట్రజిలకష్టముల( 
దొలంగించుటకు భగవంతుం డవతరింపవలసీన యవసరము కల్లను, రావణాది రాత 
సులు శివుని బూజించుచుంట శంకరు. డాజోలికి రా నవసరము లేదయ. ఇంక 
నీభారము ఏమ్షువు నెత్తినం బడియెను. జయవిజయుల గాథను బట్టియే వారిని శాప 
విము కులం జేయుట నారాయణమూా ర్రిపనియే మై యుండెను, 

ఆశృమచతుష్టయమున గృవాస్థా కృనుము ప్రధానతను గాంచినట్లు లోక 
శ్రీయమున మర్హ లోకము ధర్మక రాచరణమున( బ్ర ఛానత్వముం గాంచెను, 
బందు. జేయు సత్కృత్య ములద్వారా దేవతలకు దృష్తి గల్లును. కాన ముర్త్య 
లోకమునందు ధ ర్మమునశళింపకుండ జాగరూకుడై యింద్రుండు కాపాడు చుండును. 
తన కళక్యమైనపుడు విమ్సువుతో మొత పెట్టుకొనుట యింద్రున కాచారమై 
యుండెను. 

రావణునికాలమున మధ్యమలోకమున రాతసబాధ లెక్కు_వగ నుండిన. 
కతన యజ్ఞాది సత్క్భత్యములుసాగకయుం డెను. గాన బేవతల కాలోపముమెండుగ6 
దోంచెను. కాన రాతసుల మాయింపంజేయుట వారికిం గూడ నవసరమయ్యును, 
ఇం ద్రాదులు భగవంతునిం జేరి భ_కిమై ముజ్జ పెట్టు చుండిరి. వువార్టులు ధ్యాన 
రూపముగా నీపనినే చేయు చుండిరి, శ్రీమన్నారాయణమూ ర్రియు, గాలమునక్షై 
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వేచియుండెను, ముందు ేవతలు స్వాంశమువలన భబ్లూక్ వానరములం బుట్టిం 
చియే యుండిరి. పరికరము లన్నియు. గుదిరినవి. కాన సమయము రాంగా తా నన 

తీరింపం గడుంగడు సంతసపడు చనుందెను. 

వై కుంఠమును బౌడు పెట్టి విస్ణువు మర్త్య్యరాూపమున రామనామమున నవత 

రించెనని కొంద జుద్ధోవీ.ంచు చుందురు. అ'జెంకేవజకు సత్య మో యెజుంగంజూల 

కున్నాను. వపు డాళీర,_ము నా కనవసరము, 

భగవంతుండు తనచర్యలనుండి యితరులు నేర్చుకొనం జేయుచుండువాండు 
కదా! ఉప చేశకులు, భ్ కులు, శ్రుతులు, సతులు ఫు రాణాదులునుగూడ ధర్మము 

నుప చేశించు చుండును. కాంబట్టి మర్త్యరూపమునం దా నవతరించి తరువాతి 

ప్రజలు తనచర్యలను బట్టి సద్వ్యృ త్తి త్రి చేర్చకొనవలయు సని యూహి౦చెను, తొ 

నవతీరించుటకు ముంచే హ్వభిన్నయ స్వ పవృ శ్రికి హేతుభాతుగాలగు శ్రీ బేవిని 
"వేదపతివచనానురూపముగ నామెయందుం బ్రవేళింపం జేసెను స్వళ క్రి వత 
రింపంగ నే తా ననతరింపక యుండ6ంజూలండు, గానం చాను నుద్యు క కుంగయి యే 

యుండెను. ఇంతలో జేవతాధీళులు ప్రార్థి ంచిరి. అనన్య గతికుల మని స్వాభిప్రాయ 
ముల. 'దెల్పీరి. రావణుబాధలు పతివ్ర తీలకుం గూ దుర్భగము లయ ననుట 

యాత్మకుం దోంచెను. ఇయ దడన్ర చేయుట యు _క్షముకాదని భగవంతుడు నిశ్చ 
యించెను, 

ఇంతలో. బుత్రకా మేన్టి. జేయ దశరథుం దుదొసగిం చెను, ఇతయార్టకువం 
శఛము పని త్రతమమైనది గాన నశరథసు త్ర తత్వము నొంద ీమన్నారాయణమూ రి 

యిష్టపణెన. -తాటశాసు బాహు ప్రముయులగు రాజసులకుం దన చేం జాూనందగిన 

కాల మాసన్నమగుటయు, జీవథలు తస్టరపడి యవతరింపుమా యని పేండుటయు, 
మహష్ట్రలు వు ర ప్రరూపధారియగు తనను సేవింప నాతురపడు చుండుటయు. గార 

అములమిగా శ్రీవన్షువు ను ర్త లోకమునకు వేంచేసెను. దశరథునినోరికలుసంజెను, 
నువాగ్ధుల కపస్సులు ఫలించెను. చేపతల సంతాపము తుదముోక్టును, ఇయ్యాకుల 

'పూర్వ్టోలగు సనరణ్యాదుల వా కష్టములు సత్యపూతము లయ్యెను. ధర ర్యరూసపభేనువు 

కాలూన నవకాళము గళ్లెను. అధర్ష్యరూపవీశాచము నిలువ పిలు"క్రా దయను. 

ఇట్లు భ క్షపరాధీనుఃడు, కరుణాశరధియగుహౌరి దాళరథియ య్యొను. అనం 
తుండు లక్ష్మణు డ య్యెను, శంఖచ.! కములు భరతక తు ఘయ్నిలె రి అయోభ్య్యానగ 

రము భూలోళవై కుంఠ మయొఫ్టను. 
వ కారణము నుద్దేశించి జ్ఞా ననిధియగు వసిష్టముని చంద్రుడు రఘువంశము 

"నకు. బురోహీి తుండయి కృత్యముల నిర్వ ర్టి రించుచుండెనో యాయు ద్లేశ్ళ ముఫలిం 
ఇను. జననాన ౦తరకృత్యములు యథావిధినిర్వ ర రించి వసిన్థు(డు “కృతార్థో౭.సి సి” 
యనుకొనెను, 

త్రూ 
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మనుమలు మనుమ్యులయం దూ త్రములం జూచియు, దేవతలు తదు త్త 
ములం జూచియు సద్భ శ తేముల నేర్చుకొందుకు, అనగా భిన్నజా త్యాచారముల 
నేర్చుకొన నెవరుగాని తీలంపరు. కాన్రున రాముడు నునుమ్యుల కుదాహారణభూ 
తుండై నటించెను. 

+ శీ రాముని యు త్తమ ప్రవృత్తి ప్రభృతులు, $+ 

1. సర్వభూతహి తచర్య, 
2, వేడవిద్యా భ్యా సము, 
8. జనుల రంజింపంజేయు పలుకులు, 
h, గజాశ్వరథారోవాణా భ్యాసము. 
ర్, ధను క్య్వేదపాండితర్ధము, 

6. వితృళు శ్రూహణనిరతి. 

7, స్మితపూ ర్వక సంభాషణ ము, 
8, కరుణాద్భతి, 

ఇత్యాదులు రామునకు సహాజములుగ నున్న ట్లుండెను మవోపుకుువలక్ష 
ణము లన్నియు హూ ర్రీభవించినవని యే యందు తలంచు చుండిరి. బ్రంతియకాక 
శ్రీ రాముని సద్దుణములయం దెల్ల 

వ్ హ్రీ'మంతః క్రీ ర్షిమంత శ్చ సక్వజ్ఞు దీక ర్పదర్శినః, 

అను శ్లోకో కమైన గుణవితతియందు, 46 హీమంతణ” అనునది “ప్రమా 
దాల్ ప్రాప్తాక కృత్య చింతాసు లజ్ఞావంతేకి అని వ్యాఖ్యాత లుప చేశించినసద్దుణ మే, 
అనంగా “ మనుష్యవ్య రికి బ, నాదమే లేకుండుట నెజము కాదు, కాన నట్టిది 
సంభవించినవీవప నిట్టిప, మాదము. శేసితి నని సిగ్గుపడుట, ఇంతకన్న వేజూకటి 
యుండంబోదని నానమ్మ కము. ఈన్ల్ కార్గమే 

నీ, “సకల సద్దుణయు యు క్ర 4 లాకపరి యినరించునట్టి (స్కమాద కొ4ర్య ము దలంచి 
నిగ్గునొందుచు” 

అని తెనిగింపంబడ్డినది. బొరా! వ్యాఖ్యాత లెట్టి యుపచేశమున మనకు దాని 
యర్ధ్థమును దెల్సిరి? 

ఎట్టిబుద్ధి మంతుండై న నొకప్పుడు ప్రమాదనళమునందానొకతప్పు చేసినవుడు 
వీదప నది తప్పని తాం దెసిసికొని దానినే యొప్పని సిద్ధాంతము వపేయంబూనక 
నిగ్గుపడం దగుననుట దీనినుండి ౫ గ హీంపందగిన సద మయము, ఇట్టి సకలసధద్దుణ 
ములు శ్రీరామ-చంద్రునియందు నైజము లయ్యెను, రాజలతగము లన్నియు 
నొక్కో వెలసిన ట్లుండెను. ' 

న్లో, తీళ్ల శవ మృదు కృ స్యా త్కాళ్యం వీక్ష్య మహీపతిః, 

తత్త శెృ్బన మృదు శైవ రాజూ భవతి సమ్మకః, 



1 కీ ఫో దాత ము. 14 G చ 

యస్య సృసాచే పద్దా ¥y రి జయ శో పరాక్ర మే, 

మృత్యు శ్చ ఐసతి శో సక్వులేబోమయో హీ సః. 

అను మనుస్యృత్యు క్రగుణములు వతత్రీయధర్యము లగుట నవి యన్నియు 

నీరామచం ద్రునియందు నెలకొనియుండె ననుట యొకవిచి త్ర వృత్తాంతము కాదు, 

కిష్కి ౦ధాకాండమునందు రామసు గీ వుల సంభాషణమున 'రామోకిగా 

“మయా చ య దిదం వాక్య మభిమానా త్సమిారితీమ్, 

త్ త్త ప్రయా హరిశారూల! తత్త్వ మి త్యుపధార్యతామ్. 

అన్ఫతేం నో క్తృషూర్వం మున చ వ య్యే కదాచన 

ఏత త్తే చృుతిజానామి సత్యే నైవ చ తే కే.” (2 స ౨౨ శ్లో.) 

ఈశ్లో కములు కనుపట్టు.  ఆకాలమున సత్యమున శెట్టి ప్రచారము గలదో 

కనుంగొనవచ్చును. 'రామానతొర పల మిదియే యని భక్తులు గ్ర హింపంగు, 

“అనృతం నో _క్షపూర్వం మే న చ వత కదాచన అను సూ క్టిని మించినది, 

నుజేముండును? అట్లు వచించినవారినుండీ నేర్చుకొనందగిన విషయము లెన్నియు౦ 

డవు! ఇట్టి యు త్తవమపురుపునూ కులు ఎన్నియో రామచంద్రు నినూటల నుండి 

నేర్చుకోనందగినవి ్రీరామచంద్రు;డు పరమపురుషుండు కాన నన్నియు లము. 

భూతములే. అట్టిక్లోకముల చెల్ల నిట వ్రాసి పాఠకుల గ స్థ పెట్ట[బూనకవిరమించు 

చున్నాను, క్రీరామచం ద్రదివ్యచరిత్రమునందు సంగుళం జూపి యిది లోపవుని 

ఇెప్పందగిన వివయము కలదా? 

8 సేద ప్రొచేతసా దాసీ తాట దానూాయణాత్మ నా.” 

అను నూ క్రి సరీజనసమ్మతే మైనది. ఇంతియ కొక, 

“చతుక్నింశ తిసంఖ్యా్య కా గాయ త్రీవర్మ సంయుతాః, 

యే కోకా సృంతి తా నే విళిఖామి యథా క్కమమ్. 

న్లోళ్తే చ ప్రతిసావ్నస్తం ప్రథవే ప్రథమే క్రమాత్, 

గాయ త్ర, తర మేకై కం స్థాపయామాస వై ముని$8.*” 

అను సూ క్తులంబట్ట గట్టగ నొలోచింప రామాయణము వేదసార మనియు 

నిరువదినాల్లు వేలన్లో కములకుం బ్రతి వేయింటికి నాదియందు గాయ శ్రీ వర్షము సంఘ 

టిత మనియు చెలియ నగు. కొందజు రామాయణమునుండి వేదమం త్ర ముల 

నన్నింటిని గనంబజుపవచ్చునని యందురు. అనంగా వరుసగనో నుజియెట్లో వేద 

మునంతయు దీనినుండి వెలునవరించవచ్చునని చారిభావము, అది యంతేగా మన 

మూదరింపరాదు. ఒకనియమము ననుసరింఓ “మే ల్వేతొ మం శ్ర, వర్ణముల (జూవీ 

నచో వారు వంద్య లే. నియనుములు పలువిధముల( గల్పించుకొని సేదమంత్ర్రా 

క్షరముల నపూర్వక్రృమంబునం దెలుపంబూనుట శేవలపశ్ష పాఠము, నియమము 

తా త్మా_లికపరికా మముల( బొందునేని అనురకోశమునుండియు నాల్లు వేదములం 

జూసవచ్చును. కాంబట్టి వేదార్థమెట్టిదో యాశ్రీమద్దామూయణార్థ మట్టిదనీ 
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చెప్పుట న్యాయము. వేదము చతుర్విధపురుపార్థ ప్రదము. రామాయణ మట్టిదియే: 
భగవన్యహిమాప్రతిపాదితము వేదము. భ గవన హీ మొప్రతిపాదిఠము శ్రీమద్దా? 
మాయణ మని గ్రృహింపందగ్ు నని . నాభావము. ఈనా భావము న్యాయసమ్షతము 
గా బేని పెద్దలు నాకుం దెలుపవచ్చు. శిరసా వహించి గృహించి మనసునం బది 
లము చేనీకానియెద. 

(శ్రీమద్రామాయణము రామచం ద్రుం డళ్వుమేధయాగము చేయంబూని 
నప్పటి శే యకత్కించిచ్చిష్టముగా ముగింపంబడినట్లు రామాయణమునంచే కలదు: 
కదా. శిష్టభాగము రామావతారము సమా ప్రి నొండిన పిదస విరచితము. 

కీపీ౦ధాకాండమున నలువదియొకటవ సర్షమున 
“మేఖలా ముత లాం చైవ దశార్శ నగరా చ్యపి, 

అశ్వువంతీ మవంతీం చ సర్వమే వానుపళ్యత. ౧౦ 
విదర్భా నృషి కాం శైవ రమ్యా న్థాహిస్య కా నపీ, 

తథా పంగాకా కళింగాం శృ కొళికాం ళృ సమంతతః. ౧౧ 

అన్వీక్ష్యషు దండకారణ్యం సపర్వతన దీగుహోం, 
నదీం గోడావరీం చైవ సక్య మేవా౭..నుపళ్యత. : ౧.9 
తభ వాంధా90 శ్చ పుండాా 0 శ్చ చోఖా స్పాండ్యా నృ కేరళాకాం 

అని చెప్పబడినది. ఇం దే కా వేరీనది మలయపర్వతము తౌ మ్రవర్తీ నదియు జెప్పం 
బడీనవి. 

కీవ్కి ంఛాపురమునుండి దశీణదిక్కు నకుం బంపందలంచిన యంగదజాంబవ 
దడాంజ నేయాదికపులకు స్కుషీ వుండు మార్లము నుప దేశించుఘట్టమున నీవిషయము 
చెప్పంబడినది. దీనింబట్టి చూడ నాం ధ్లాది దేశము లాకాలమున నున్నట్లు స్పష్ట 

మగును, “మూాహిష్థకా౯ వీదర్భాక్ కళింగాక" వంగా౯ి అను శబ్లములను బట్టి 
కివీ, ౦ధకు దవ్నీణమున నీజేళములు కలవా? యను ప్రళ్నము రాకమానదు. వంగ 
కళింగ దేశములు కిష్కి _౦ధకుం దూర్పున నున్న ట్లిప్పటిస్టితిని బట్టి చెప్పనొప్పును 
అప్పటి కీదేశముల వేరు లేవిగా నుండెనో యేయే దేశ మెక్పైట్లు మార్పునొం'దెనో 
యాకాలమున వంగబేశమనంగా నేదో మనము వెప్పంజూలము, ఈబేశ నామము 
లంబట్టి రామాయణ మిటీవలనిర్హింపండినదని సిద్ధాంతకరింపంబూనుటమా త్రము 
వెజ్టితనము. అప్పటి చేశవిభాగ మిపుడు లేదు. ఆంధ్ర చేశ మిఫు జెంతవజకు వ్యా 
వించియున్నదో కొంత కాలము క్రిందట నెంతవజకు వ్యావించియుండెనో యాలో 
చించిన6 బేటవడును. అక్ష జముగానుండును. కొలందిశ తాబములలో నింతటిమూర్చు 

నొంద6గా నింక నెన్ని యో లతల సంవత్సరముల. క్రిందట నున్న దేశములవిభా గ 
మిష్పట్ దేశవిభాగముతోం బోల్సి తప్పుగా నున్నదని చెప్ప సాహాసించుట సరళ 
మార్గము కాదు, మసనూూహింపం జూలనికార్యములను గాలము తణమ్మాత్ర మున. 
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జేయ(దాలును. ప్రయాగము రామాయణ కాలమున భరదాపజాశృమముగ నుం 

డెను. నుహారణ్యముగా నుండెను. ఇపు గరణ్యముండి న బాడగూడం గానరాడే, 

రామాయణము రచించినకాలమున గాలీన గరమువర్షి ంపంబడ లేదు. కారణ 
మేమి? అవు డింతీ ప _త్రనములేక శ్రీవిశ్వేశ్వర మే త్ర త్ర విఖ్యాతి నొందియుండె నని 

యూహింపందగియున్నది. ప్ర యా) గ స్థలమున నగర ముండిన-నో మహారణు మని 

వర్శింపంబడునా! శాంబట్టి యా పృశ్నముల కవకాశ మే లేదు, ఆంధ దెళము వే రప 

నివత్తులయందుం గన్పట్టును. మనుస్తతియందగపడును, అఆ కాలముననిది యెట్లుం 
డునో త్ర ద్లేశవా సులకృత్య్ మేమో శే తలంచిన దల కంటగించుచున్నది. 

“మెధాం ధ్ర ధృ చుందుమక్షూనా మారణ్య పశుహీంసనమ్ .” 

మనుస వృతి కాలమున నాంధ్రులనంగా నరణ్యవాసులో లేక గ్రావునగరాది 
నివాసులో కేటపడును. ద్రావిడులు ౫ నిట్టివా లే యని యం బే ఇప్పంపడినది. వ్న్సి 
నన్నింటిని దలంచినచో చేళము లాకాలమున నున్న ట్లీకాలమున నుండక వచింప 
ఏలు లేనంత మార్పు నొందెనని తో చెడిని. కాబట్టి  కిమి_ంధనుండి దతశీణభాగ 
మున నావేరులుగల భాగములుండెనని యంగీకరించిన'చో నష్టము కన్పట్టదు. 
కాదుకూడదని యేమేమో చెప్పం బూనినను సిద్ధాంతము కాణయోవునదియు లేదు, 
ఊవా లెవుడు నేవిషయనునుగాని త త్త్వముగ “నిర్వచింపంజాలవు, ఎవరికి వానే 
సంతోషి. ంచునంతమ్మాత్రము పనిచేయ జాలును, 

రామాయణ కాలమున చేశవిఛా గములు "లేకపో లేదు. అపు డున్నట్లు వూ 

త్రము లేవు. దంకకారణ్యమునం గూడ నందందు మునులుండు తావు లుండెను, 
వై భానసు లనంబడువారు వృకుమూలముల నినసించుచుండిరి. రామచంద్ర? 

cy; 
డా యాయిస్టలములను జూచుచు మునుల మొజు లాలకించుచుం బోయి సంచవటీ 

తీఠమున నివసీం చెను. 

అగ స్త్యాదిమహద్దులు రాకు సవధ మొనరింప రామభ ద్రుం బురికొల్పుటయే 
గాక దివ చాపాదిసరికర ముల నొసంగిరి. పంచవటిలీ రము నివాసాగ్డ మనియు 

సూ చించిరి. ఆప్రాంశ్యమునచే ఖరదూవణాదిక్రూరదానన్రలు కాంపుర ముండిరి, 
వారి బాధలు దుర్భరములు గా నుండెను. నువోరస్య వుగుటను, నువార్దులతపళ్ళ కి 
యమేయమిని తెలియుటను ఖరాదులు లో పాము ద్రాపతి లో నగుముహోత్తుల జోలికి 
బోరై రి. మునితనయులం గొందజిం జంపుటయు గొంది చాధించుటయు 
జరగుచుండెను రావణానుజయగు ళూర్ప్చుణఖ విచ్చలవిడి నందందు దిరుగుచుండె 
ను దానిబాధ నుటింత దుర్భర మయ్యెను, ఇట్టి దుర్భరప పరితాపము మనుజులకుం 
గలుగంగా భగ వంతు. డవతరింపక యూరకుండ సాధ్యముశాదు, కావున మనుజ 
రూపమున రావణాదిక్రూ ర రాక్షస వినాశార్థమా నారాయణమూూ _రియవతరిం చెను, 

రామచంద్రుని ప్రువృ త్తిని జూచి సేళ్చకోందగిన విషయము లిన్నియని 
చెప్తుటకం కొ మనుజు6 డుత్తముండు కాందగిన వాయ డెట్లుండవలయునో ఆసధ్గుణ 
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ములన్నియు నేర్చుకొనందగిన వని వచించుట యు త్రనుము, వకపత్నీ వాది 
సకలసద్దుణముల లోకులకు నేర్ప దా మనుజత నొంచె ననుట సిద్ధాంతము. 

7 “ఇంక రామాయణత్లోకముల నెత్తి యిట వ్రానీ స పెద్ద యుపోడ్రాతమును 
ఖై 

వ్రాయబూనను ఈక్షోకములు విశేషార్ధములు గలవని యాయాస్థలమేలయంటే 
పీషుంచితిని. కాన నిట ననవసరముగా సేబిషయముల వ్రాయక సౌకుం దో౭చిన 

ముఖ్య్వవిహయ ముల వ్రాయందలంచు చున్నాను. 

ఖా రామహాయణశకాలము భొరతీకాలమునకంెకు నవీనమా? జ 

రానూయణ కాలము భారత కొలమునకన్న శ్రౌచీనము కాదనియు భారత 

మున గన్పట్టు రామాయణ గాథ యిటీవలం 'జేర్పంబడినదనియు, రామాయణ 
కాలమున నీఖండమున నాగరికత గలదనియు, భారత కాలమున నదిళూన్య్థమని యు 
నొక ప్రతీతి పినంబడియెడు, ఇంతియకాక భారతమున ననేకవిషయము లిటీవలం 
జేర్పగుడినననియు నొక వాదము బయలు వెడలి చాలకాలమైనది. నాకు దోంచిన 

విషయము లీవివయములకు సమాభానములుగా వ్రాయక వదలుటకు మన 
సొప్పమి€ గడంగెదను. 

ఆర్యు లను నొక తెగగుంపు ఉ త్రరమున నెందో యుండి పలుదిక్కులకు 
వెడలిరనియు నందు గొందజు దశ్నీణమున కరు'చెంచిరనియు, వారిద్వారా నాగ 
రికత య5ాభాగమున. గల్లినదనియు హీ నవూలయదవీ ణభాగమున నున్న భాగముల 
యందలి నాగరికత ఆగుంవుద్వాారా కలి గెననియు నొక వాదధ్వని శ్రవణమార్ల 
మును బొచ్చుచున్నది.తలతోంక లేని యావాదమునకు సమాధానము చహ్వటయా 
మానుటయా యన్న మానుటయే మేలని తోంచచెడిని. అయినను బుద్ధి చపల స్వ భా 
వము గలది. కొన నాలుగుమూటలు చ్రాయంబూ నెద, అది సవాభాన మయి 

ననుగావచ్చును, గాకున్నను గాకపోవచ్చును. అస్హు యా షేపముగూడ యు క్త్మో 

కాదో యేవో యొకటిశావచ్చును. కాబటి యీశెండును ఒక్కరీతిగనేయుండును. 

+ ఆర్యు లొకగుంపుగా నుండిరా ? క్రైం 

హి మొాలయప్రాంతభూముల నెందో యొకమహీభాగమున నార్యులను 
తెగనా రుండిరి అనుమాట విన్నతోడనే నవ్వు పొంగి పొరలి రాకమానదు, 

ఆర్యులను వా నెవ్వరు? వలోకమునుండి వచ్చిరి? పుట్టుకతో నార్యులై రా? లేక 
కొంత కాలమున కా? బేనిని బట్టి దూవిధము దృఢపడును! అను ప్రశ్నములు మన 
సునం దట్టక మానవు. వెట్టి మొట్టి గా చేదో యొక సమాధాన మూవాలవై నూవా 
లతో రాకమానదు. అద్ సిద్దాంతమగునా? కానేరదు, వారు చెప్పినమాటల 

నూంకొట్టుచు స్టాణుత్వము షాందిన నడి సిద్ధాంత మగు నే మో "కోనీ యిరిచుక్ 

నోరుకదలించిన' నది పరు? త్రిపోవును. వేదములనుండియు వేదాంతములనుండి యు 
స్యృతులనుండియుం బురాణములనుండి యు వారికి వలసిన భాగము భుదావా 

(_ 
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ఖం 

రింపంబడునుగాని వారివాదమును నిరసించునవిమ్మాత్రీము ప్రతీ. ప్రములనంబడును, 
ఇట్టి యవకతవకయనం జెల్లు వాదమునకు సమాధాన మేమి? వృథా కాలహారణ మే, 

అట్లని యూరకుండ నగునా? తీగదుకదా! 

48 ఆర్వులు, శస్త్ర? 

1. పీమాలయ ప్రాంత ముల చందో 1ుకకొంతీకొల ముండి యందు 

నగొందటు తిండిపోతురామన్నలు దశ్నీణభాొ గమునకు బయలు చేరిరి. ఇంతకన్న వెట్టి 

ప్రసంగ ముండదు. 2. ఆశాలమున నీదశ్నీ ణభా గముల రాత సాచారములు గలి 

గేనమనుజు లుండిరి. ఇంతకంశకు నసంగత ప్రసంగము లేనేలేదు. 8 అప్పు డగస్త్యుం 

డను నార్యుం డీచేశమునకు వచె ను. దీనికింగారణమైన స్కాందపురాణకథ యబద్ల 

మంట. అగస్త్యముని రాకమాత్రము నిశ్చయ మంట ఇంతకన్నం దలతిక 
గలదా? ఒక ంథము ప్రమాణమైనచో నందు. గొన్నిభాగములు కావా? అట్టి 

వాదమున న్యాయ ముండునా? దానికీ. గాలూన ననకాశమైన: గలదా? అగ స్త 

ముని దఖీణ భాగమునకు వచ్చినపు డీప్రాంత్యముల నెట్టిమనుజు లుండిరి? మహాస్టు 

లుండినట్లు ప్రమాణములు లేవా? అపే ప్రమాణములు కాక జల్పితములై; కో 
నన్నియు నట్టివే యన్న? దప్పుండునా ? 

భారతీకాలమున చేశ మెట్టుండెను? దండకారణ్య 
ఒంయ్టుడ్టు భూభాగ స్థితి యెట్లిది? రామాయణ కాలమున భయం 

నవియెట్లున్నవి! 

అని యించుక విచారింత్రము.ఛా _రృరాన్హులు పొండుపు త్రులు కలిసి వా స్పినా 
పురమున గొలంది కాలముండిరి. పొరలకు గలహములు పొనలొను. దురో్యోధ నా 

దులప్రక్క దుష్టులు పలువురు చేరిరి, విదురాదులు పొండుపత్ పాతు లే,అనంగా ధర్మ 
పత్తపొతులు. రాజగు ధృత రాస్ట్రం డంగహీనుండు. కాంబట్టి కొడుకుమాటను దిర 
స్కృరింపంజూలక విదురాదుల యాశయమును పీటిిచ్చ. నూహింపక త్రిశంకు 
స్వర్లముగా నుండెను. కాని పొండునూనుల వేమమును మాత్రము కోరుచు. 
చబాండురాజు మృతికై వగచుచుండెనని చెప్పుటలో జంకవలసీన యవసరము కాన 
రాదు కొడుకున కీవా ర మనస్సునందోంచెను. పొండుపుత్రులు వా స్టిన పురమున 
నున్న భీప్తాదికురువృద్ధులు విదురాదిమంత్రులు పాండునూనుపతుపొతులు కాంబట్టి 
వారి కొకకీడు చేయి. వలనుపడదనీ ని నిశ్చయించుకొనెను. శకుని ప్రభృతి దుష్టమి త్ర 
బృందమును గూడి మంతనము సల్పెను. ఊరు వెడలించుట యు కమని తీరూనించు 
కొనెను. వారాణనీనగ రము హృష్ట పుష్టజ నాకీక్ల ము. అందు బాండుపుత్రు లకు 
సతి గల్సించి యందుంచినం దా జేయ బూనిన కీడు వారికీ. దాకునని యాతని 
pan కాంబట్టి తండ్రితో ధర్మ రాజూదులను గాలీస గరమున నుంచుట యు ౬! 

మని తెల్న్చెను, ఫ్రంద తాకచోో నుండుటకన్న భిన్నస్థలముల నుండుట ధాం 
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మేలే యని యాజనుపాంధు డంగీకరించెను, కాని కొడుకు చేయనున్న దుడుకు 
దనము నెజుంగండు,ఈఘట్టమున భారతమున గాశీవిషయమెట్టున్నదో చూడుండు, 

ఆదిపర్వము = ౧౮8 అధ్యాయము, 

ధృతరాష్ట్రః, మ మెతే పురుసా నిత్యం కథయంతి పునః పునః, 

రమణీయతమం లోకే నగరం చాఠణానలేమ్, ౭. 

కే తాక! యది మన్యధ్వ ముత్సపం వాఠణావ లే, 

సగకా స్వానషయా శ్చన విహూఠధ్వం యథామరా॥8, ౮ 

బ్రాహ్యణేభ్య శ్చ రత్నాని గాయ నేభ్య శ్చ సఠ్టళః, 

కు చ్రృయచ్చుధ్వం యణభాకొనుం దేవా ఇవ సువక్చ సక. ౯ 

వృాష్టపుష్టజ నాకీర్ష మై మె కొలీనగర ముండెనని మూ ప్రమాణములనుండి 

తేలును. రామాయణమునం గాశీనగరము ప్రస్తావమే లేదు. కొని 

యాని త్వ త్రీరవాసీని చై వతౌని వసంతి చ 

తాని సర్వాణి యమ్యోమి తీర్గ తీరా న్యాయతేనాని చ, (ఆయా, ౨ స ౯౦, శ్లో) 

తీర్థాని మణికర్ణి కాదీని ఆయత సాని కాళ్యాదీని అనిగోవిందరాజులు. తీర్థాని ప 
యి 

యూ గాదీని ఆయత నాని కాశ్వా్టాదీని అనీ తీర్ధులు వ్రానీరి, 

ప్రయాగ కాలీస్థలములు పద్దనగరములై యుండినట్లు చెప్ప నవకాశము 
కలదా? ప్రయాగవిషయమై రామాయణా యోఛ్యా కాండమున నేయబది నాల్లన 

సర్వమునందు' 

యథా మేమేణ గచ్చకొ స పళ్యం ళృ వివిధాకా ద్రుమాకా, 

నిష్ప రమా త్రే, దివనే రామ స్ఫామి,్రి, మ్మబృవీత్ . ల 

పృయాగ మధిశః పళ్య సౌమి శ్రే, | ధూమ మున్న తమ్, 

తశ ర్భగవతక కేతుం మన్యే నన్నిహితొ మునిః, ౫ 

నూనం పాపా స స్త సంభేడం గంగాయుము నయో రక్జియం, 

తభా పీ భ్రూయశే శబ్దో వోరిణో వారిఘట్రితీః, ౬ 

దారూణి పరిఖిన్నాని ఐనజై రుపజీవిఖిః, 

భక ద్వాజూ శృ మే వెతే దృశ్యంతే వివిధా ద్రుమాః, 2 

ఏనింబట్టి గట్టిగా నాలోచింప నాకాలమునం బ్రయాగమున భరద్వాజా క్రమ 

ముండెననియు, దట్టముగ వృతుము లుండెసనియు, నాటవికులు ఛేదించిన వృత్వ 

ములు పడియున్న వనియు? చేలక మానదు. అనగా నరణ్యమధ్యమభాగమున భర 

దాగజ్యాశ్సమ మున్నట్లు స్పష్టము, 

భారత్రణాల మున కాప్రాంతమహో భాగములు నగరములతో విరాజిల్దుచుం 

డుట లేదా? అరణగములు ధ్రౌనునగఠాదు లగుట సృష్టాసవాజము గాని పురము 



20 ఉపోధ్ధాత ము, 

లరణ్యుము అగుట సృష్టివిరుద్ధము. కాయట్టి భారతకాలమునక న్న రామాయణ 

కాలము ప్రాచీనకాల మనుట స్పష్టము. 

చి త్రకూటపరిసర భాగ ములు మజహోరణక్టభూయ
ిష్టములని రామాయణమున 

వర్మి ంపంబడినవ్, ఆభూ భాగములు నగరమయమునై యుండనరణ్యనములుగ నున్నట్లు 

వర్మింపంబడియె ననుట హాసార్టిస్సదము. స్వభానవిరుద్ధము. భారతకాలమున నా 

భాగము లరణస్టములుగ నున్న టా హింప విలు లేదుకదా. 

రామ చం ద్రుఃడు 'సవాుని వదలి గంగను దాటి దశ్నీణతీరమును జేరి 

లతుణునితో 
టీ 

( పృణష్ట్రజనసం'బొధం శే త్రారానువిసర్ణి
తేం, 

విషమం చ శృపొతేం చ పన మద్య ప్ర వేమ్యతి.” (౫౨. స, ౯రాః శ 

అని చెప్పెను. గంగాదతీణభాగము నిర్మానువ్టీమగు నరణస్టమయ మని స్పష్ట 

నుగును, 

భరదాగ్టీజముని రామునకు జిత్రకూటమార్షమునో "దెల్పుచు 

“తత్ర యూయం ప్ప్రవం కృత్వా తరతౌ 2. ౦కునుతీం నదీమ్, 

తతో న్యగోధ మాసాద్య మహాంతం హరితచ్భదమ్ .” 

అని తెల్పెను,. 

త్ర కాస్టసంఘాట మధో చక్కతు స్సుమహాస్షపమ్; 

శుష్కె- ర్వంతై సృమా స్తీర్మ ముశీలై శ్చ సమాప్ఫతేవొ, 

తతో చేతసశాఖా శృ జంబూశాఖా శ్చ వీర్య వాకా, 

చకాక లక్షణ శ్చిత్వౌ సీతాయా సుఖ మాసనమ్.”” 

రిట్లు యమునా నదిని దాంటుటకు. దమ పడవను నిర్మా ంచుకొనుట యెంత పూర్య 

కాలపు టాశార మో తెలిసికొనవచ్చును గదా, 

ప్రయాగే త్రము మొదలు కివీ ంధా నగరము నణుకు మహోరణగ్ధిముగా 

నుండుట రామా యణ'కాలము. భారత కాలమున నీభాగ వురణ్యనుయ మని చెప్ప 

పీలున్నదియా? దీనింబట్టి యోజించినను రామాయణ కాలము భారత కాలమున 

కన్నం ద్రాచీనమని తేలకపోదు, 

దండ కారణన్టిమునం చ్రాచీనసృష్ట్రీనిం చెలువునట్టి ప్రాణికోటి యుండినట్టు 

రామాయణము తెలుపును, ఇంచు కే నాగరికత లేనివారుగ నున్నట్టు స్పష్ట 

మగును, 

“విపృద్ధ నుకిరో, గృీఐం కబంధ ముదరే ముఖమ్, 

రోమఖి ర్నిచితై స్తీశ్లై. రృహాగిరి మివోచ్చి)తమ్. 

నీల మేఘనిభం శాదం మేఘ స్పనితనిస్వనమ్ , 

అగ్నిజ్యాలా నికాశేస లలాట స్టేన దీష్యతా, 
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నుహాపక్తేణ పింగేన విపులేనా౭._2_ యశేన చ, 
ఏకే నోఠసి ఘాేేశేణ నయీ నాశుదర్శి నా. 

మహోదంస్థో9పపన్సం తం అేలిహోనం మహాముఖుమ్,”” (ఆరణ్య, ఇ౯ా స.) 
అని కబంధ దానవరూపము వర్ణింపంబడీనది. ఇంతియ కాక లంకానురమున 

రాత సరూపములు నావుములు వికృతితను దెలుపును. 
66వ కాశ్షీ మేకకర్లాం చ కర్ణ ప్రాపరణాం తథా, 
అకరాం శంగుకరాంచ మ స్థకోచ్భా వ్రసనాసీకాం- 2 ee టె 

అతికాయో తమాంగీం చ తనుదీక్స శిరోధరాం, 
ధ్వ_స్తశేశీం తథా కేశీం శీళ కంబళ ధారిణీం. 

లంబక క్రలలాటాం చ లంబో దఠపణయోధరాం, 

లంబో స్టీం చుబుకోష్షీం చ లం బొాస్యాం లంబజాను కావ,” (సుందర, ౧౭. స) 

ఇట్టి రూపములుగలవారు పెక్కుసుంది యాకాలమున. గన్పట్టు చుం డినట్లు 
త చెప్పబడినది. ఈలాటిసృష్టి ప్రాచీనకాలమును చెలుపదా? భారత కాలమున నిట్టి 

వారు కలరా? 

రామాయణ కాలనున వ్యూపహోదిచమత్కృతులు లేక గుంపులు గుంపు 
లుగా గొందజు రాతీసులు తమయధిపతితోలపహాడిపోవుటయు, విచ్చలవిడి యుద్ధ 
మొనరించుటయు, మాయాయుద్ధము చేయుట యు, శిలావర్ష మును గురివించు 
టయు, నదృళ్యులై యుద్ధము చేయుట యు, నాభిచారికహోమములు వేసీ దారుణ 
యుద్ధములు చేయుటయు నాచారము'లై యుండెను. 

భారత కాలమున వ్యూవోది చనుత్త్భతులుగలిగి సేనాధిపతి చెవ్పినచొప్పున 
నందజును బ్రవర్శించుచు నెక్క_టికయ్య మొనరించుచు నాయుధములతోం 
బో రాడు చు మధారిహ్న కాలమున గొన్నిముహూూ ర్రములుపోరుమానుచు సాయం 
కాలమున విడుదుల కీగుచు యుద్ధముచేయు నాభారము లుండెను, ఇంతియకాక 
గదా యుద్ధమున సాభికి గందిభాగమున నొప్పింపరాదను లోనగు నియమము 
లుండెను, నియమనిరుద్ధముగ యుద్ధ మొనరించినచో నింద గలుగుచుండెను. ఈ 
యుద్ధము యుద్ధళా స్ర్రమున నెన్ని యో మార్బాలు గలిగి నియమములు వెక్కు_లు 
చేయబడిన ట్లగపడును గదా. 

రామాయణ భారతయుద్ధధక్ర్యముల రెండింటిని బరిశీలించినచో మొదటిది 
నియమబద్ధము కాని యుద్ధమనియ్యు రెండవది నియమాదివిపొతయుద మనియుం 
'దేటపడును. ఫలితము మొదటిదానికంకు రెండవది నాగరికత గలిగిగవా "లేర్పజు 
చిన నియమములు గలదనుటయేీ కడా, 



ల్స్ ఉ పో జూత ము. 
ఖే 

ఒక రిద్దజు రాతసులు హూయాసంగర మున రింప లేదా! యను ప్రృశ్నము 

రావచ్చును. ఆప్రశ్నమే క్రూరచానవస్వల్సతీ నుసంఖ్యను డెలుపుచుం బె ప్ప తము 

నకు ను త్రరము బెల్పును. దీనింబట్టి యూాజించినను భారత కాల మిప్పటికి సమా 

సన్నకాలమే యసి దృఢపజిచును. 

+ సత్యము. 43+ 

రామాయణ కాలమున మనుజులు సత్వ షా శె కసంయ తాత్తులుగ నుండిరి, 

భారతీకాొలమున దానియందు. జముతృృతి యించుక గనుషట్టు. “రాను స్య 

పర్యా కృమః.” అనువిశేప ణము రామాయణమున( 'బెక్కు తావుల నుపయో గింపం 

బడినది కదా! అశ్లై భారతమున నుపయోగింపంబడినదా :, 

దళరథునీకాలపు సత్య వాక్కును ధర్హ్యరాజు కాలపు సత్య వాక్కును బరిశీలిం 

చిన నెంతయో భేదము కన్పట్టక మానదు. వదియు క్ష మేది యయుక్ష మను 

ప్రశ్నేము వలదు. రెండవడి సమిపకాల మనుటను జెప్పక చెప్పుచున్న దనుట నిస్పం 

శయము. 

“సత్యం (బ్రూయా త్పిియం బ్రూయా న్న బ్రూయా తృళ్య మప్రియం, 

ప్రీయం చ నాన్ఫతే౦ బూ/,యా 'దేష ధర్మ సృనాతీనః 

అను ధర్మనూ క్షుము భారత సత్యమునం గన్ఫట్టు. రామాయణ సత్యమున నట్టి 

మార్పులు లేనక్షు తెలియనగు. చమక్కృృతి హాచ్చుట పా-ీన కాలలత ణముకాదు, 
గ శా, 

4 లావోొగృవహానిర్మాణమును బదికీలింత ము. $+ 

“కణ సర్దరసాదీని యాని ద, వ్యాణీ కానిచిత్ , 

ఆక్నీయా న్యుత సంతీవా తౌని తత్ర పదాపయ, 

సర్చిస్పెలపసాఖి శ్చ లాత్షయా వా స్యనల్బ్పయా, 

మృ త్తి కొం మిశ్శయి త్వా తం లేపం కూడే షు దాపయ. 

జగం తైలం ఘృతం చె ప జతుదాయాణి వైన క్ 

తసి చ్వేళ్ళని సర్వాణి నికీపేథా సృమంతేతేః 

యభా చ తే న్నపశ్యేరక పరీక్నంతో 2_పి పాండవాః, 

ఆగ్నేయ మితి తత్కౌఠ్య మితి చాస్యే౭-పి నూనచాః. 

జ్ఞాత్వా చ తాకా నువిశ్వస్తాక కయా నా నకుతోభయాళా, 

అగ్ని స్త్వయా తతో చేయా ద్యారత స్తస్య వేళ్ళనః. 

దహ్యుమానే స్వశె చా దా ఇతి తతో జనాః, 

స గర్హయేయు రస్తా నై పాండవార్థాయ కర్కిచిత్ 7) (ఆది. ౧౪6. ఆ.) 

ట్టి కృ త్రీ మో పాయములు రామాయణ కాలమున గలవా? మాయానీ 

శాదిసందర్భనాదులు లేవా? యన్న నీశాండింటికిం గలతారతమ్యు వూహించి 

నచోం గాలశేదము బుద్ధిమ౦తులకు( దట్టక నమూానదు, 



ఉపోదాత ము, లివి 
యై 

“పౌాశేషు వినివృ కేసు విదుక సృఠ్యభక విక్, 
డె చీ 

బోధ యక పాండవశ్రే, స్ట మిదం వచన వృబ్బ ఏన్, 

టీ 

పొజు ౩ పొజ౦ పలాజజ ౩ .ప లాపజ్ఞ వచో౬. బ బృవీక్ . (భారత. ౧౮, ఆ.) 
Wa స్తా లీ దా UU 

ఈవిషయమును బరిశీలించిన నీకాలమెంత సమానన్న కాలమో తెలియం 
దగు, ఈలాటి భా పాభిజ్ఞ త రామాయణ కాలమున నేరిశేీం గలదా? ఇంచుక 

యోాజింపుయడు. 

“నామం చ బిల మడైెనివ కరవామ స్పుసంవృతమ్, 

గాఢోచ్చా కసా న్నన స్తత హుతాళ స్సం ప్రధత్యతి 

వపసతో2_ తే యథా చాస్తా న్న బుభ్యేక పురోచనః, 
ఫౌరో వాపీ జనః కళ్ళి శ్రథా కార్య మతం ది, తైః. 9) (ఆది. ౧ఈ౬ అ.) 

ఇట్టి చమత్కృృతిగల ర్చి త్ర్వ ముశార్యధురీణత రామాయణమునం గలదా? 

ఇట్టివివయముల నెన్నింటినో యొన్నివిధములం దలంచినను భారత కాల మికాల 

మునకు సమూసన్న కాల మనియ్ే తోంచును. 

ఈ బక్నధము. 13 

వకచక్రపురవాసులు ప్రతిదిన మొక్కొక్కరిని బంచుటకుం దన యాంకలి 

నంతమాత్రమున నడంచుకొనుటకు నచ్చటివారును బకాసురుండును నియమము 

గావించుకొనిరి.. ఆరీతి గాం నొంతకాలము సాగెను. పొండుతీనయులు కుంతియు నం 

దుండీరి, ఆనాండు వారున్న యింటివారి కా నియవమమురీతి వంతునచ్చిను. సఫ్రీముండు 

తదర్థమై తాను బోయి బకునిం జంపెను. ఇదియే కథాసారము, దీనింబటి యోొజిం 

చిన రాతేసులశ్రార్యము కొంత తగ్గినట్టు కొన్ని నియమములకు వారు లోంబడి 

నట్టు కనుంగొనవచ్చును. ఇట్టి ప పద్ధతుల “" రానూయణ కాలికరాతసు లవలంబించి 

నట్లు కన్పట్టునా? బకాదులకన్న ఖరాదిదానవులు క్రూూరులు, ఘూ భూ, రాభార విహార 

పరాయణులని కదా కన్సట్టును. ఇద్దానిం బట్టి నిష్వకపాతముగ నాలోచించిన 

భారత కాలమున నాగరికత పాచ్చిన దని "తెలియయిడదా! 

ఈ జూదము, $3 

ప్రభువులు పందెములు పెట్టి జూద నూకుట. దాన రాజ్యముల నోడుట, 

దాన దః ప్టీ చాలమి భార్యను బం జముగా నుంచుట యను నివి శేనల మనాగ 

ప్రాజ్ఞః జ్ఞ పృలాపజ్ఞి పృలాపజ్ఞ్ల మిష పచః, 

rr eracsr Who Merri Rrra Tn కనా DR 

* ప్రాజ్ఞః బుద్ధివూక్ ప పృకనేణ ఆజ్ఞాః ప్రా ప్రాజ్టుః ఫళు ప్రాయాః వుచ్చాః తేషాం. ప లాపం 
లో 

పృకృృతిప త్య యవిభ గోన అనిస్పన్నత్వా దర్థానపవోనకం లుహనివిక్ళతేవర్ల వ త్పదకదంబనిబద్దం 

దేశథా పారూాపం పచనం జానా తీతి తథో క్ట క విదురః yg లాపుజ్ఞ్మ 0 మ్రైచ్చ్భభా పొధిజ్ఞ ౦ యుధిష్టికం 

వ త్రి వొాజ 8 , పకశేణ అజూనతః పొజం x క ర్లేణ ఆర్థాహాం ఆశబబోధకం గ్రులాపజ్ఞ క ప్రలాపం 
A YR ఆ a Jag స 

పొనతే శ్రులాపజ్ఞ్ఞం ధ్రులా పజ్ఞా పకం సేతాబ్బళం వచ। వభనీయ మిదం వతే్య్భమా ణం వభ? ఆ, 

త్ . ఇతి సంబంధః, 



OY ఉపోర్ధాత ము, 

రికతను 'చెల్పును. ఇవి భారత'కాలమున౯ గన్పట్టు. రావమాయణకాలమున నిట్టివి 

లేవు. కాంబట్టి రామాయణ కాలము నాగరికతగల శాటముగా నెన్నందగియున్నది. 

చానండేసి భారతకాలమునకం యె: దరుబాతిది యేలకాంగూడదను స ప్రశ్నము రాక 

తప్పచు. 

ఈ పృశ్నమునకు సమాధానము చెప్పుట యన నంతీక స్టమెనదికాదు. దుర్యో 

ధనాదుల ప ప , యత్నము ధర విరుద్ధమనియు, దీనం సలకయ మగుననియు విదు 

'రాదులు స్పష్టముగం చెల్పిరో భీష్షైదు లీయర్థమునే యంగీకరించిరి. ఇప్పట్టున నీ 

శ్లోకములు ౫న్ఫట్టు. 

(క్ట ఏవం వ్ర న ర్తితే ద్యూ తే ఘోరే సర్వాపవాోరిణి, 

సక్వసంక ఇసనిరోక్లా విదురో వాక్య మ బృవీత్, 

మహారాజ! విజానీహి య తారం నయ్యూమి “భారత! 

ముమూర్షో శాసధ మివ న రోచే తాపి తే క్కుతమ్. 

యటదైె్యె పురా జూతవమౌ శో రురావ గోమూయుప ద్విస్వరం పాపచేతాః, 

దుర్యోధనో భాఠతా నాం వలన సో౭. యం స్య క్షం భవతాం కాల పీతం 8, 

గృహా వసంతం గోమాయుం తం వె మోహో న్నృబుధ్య సే, 

దుర్యోధనస్య రూపేణ శృణు కావ్యాం గిరం మమ. 

మధు వై మాధ్వికో లబ్ధ్వా పృపాతం వైప బుధ్య తే, 

ఆరుహ్య తం మజ్జతి నః పతనం వాధిగచ్చతి. 

సో౭2..యం౦ మత్తో2_ కదూ లేన మధుస న్న పరీక్ష తే, 

(సృషాతేం బుధ్య తే నైవ వైరం కృత్వా మహారఖిః, 

విదితం మే నుహాస్రాజ్ఞ | భోజే స్వే వాసమంజసమ్, 

ఫుత్కం సంత్య క్ష కృవాకొా వూర్వం పారాణాం హీ త కామ్య యా.(సభాపర్వము. ౬౧. ఆ,) 

ఈఫుట్టమునం బేర్కొనంబడిన నీతులం దలంస ద్యూతే మాశాలమున 
నంతగా నిందింపంబడినదో యెొజు౦గనగు, ఇట్టి యాభారమును దత్చూర్య ముండి 

నట్టు దీనినుండి తెలిసికొనవచ్చు. 

౨ మూసభ 6గము, $3 

డ్రాసదిని సభలోని కీడ్చి తెచ్చుట యనం వల మనాగరికత కాదా? యను 
నదియు. * బై వశ్నమునకు( దరువాతి ప్రశ్న నునవచ్చు, 

దుష్ట్రచతుష్టయమాశ్రాంగీకృతమై + ష్మాదికురునృద్ధనిం దిత మగు నిడి యా 
కాలమున 'సర్వజ నాంగీకృత మార్గము "ాాసనీయు సభావేఖమున నే యా షే పీంప. 

బడియె ననియు 'దెలియుచుండంగాం బ్ర, త్యేకసమాభానము సుసంగతము కాదు, 
“ధి గస్తు నష్టః ఖలు భాకతానాం ధర్మ స్తథా తృత్రవి దాం చవృ త్త 

యత్ర హ్యాతీతాం కరుధక్మ వేలాం స్కైషంతి సర్వే కరవ సృభాయామ్, (సభా. ౬౭. అ.) 

సుం మువీ 



ఉపోదాత ముం ల్పిగ్ర 
యె 

అను నీజ్రాపద్యు క్తి పై పె సమాభానమును స్థీరపజి చుట "లేదా? ఇట్టి యాచార మొ 

కాలమున వాడుకగా లేదనియు, ధ ర్థాత్మిక, క్ర మణము నొనరించిన 5 దురోధ నున కుం 

శ్రాయళ్చి త్రము చక్కంగనే జరిగినదనీయ చెటుంగందగు, 

[3 

దీనింబట్టి యిట్టి యాచారములు గలకాలము చాలప్రాచీనమని తేలుననుట 
మొండిపట్టు. నూర్పణఖ స్వేచ్చంగాం దిరుగుచు రామునిం గామింప దానిముక్కు_ 

సెన్రలు ఛేదింపంబడి యె గడా! అది క్రూ రాచారము కాదా? అట్టి యా'చారము 

గలకాల మింతకం నొ. బ్రాచీనము కాదన నెట్టి యనకాశము గలదు. అట్టి నిక్ష 

భారత కాలమున. గానరాసు కదా. కాంబట్టి యాశథను బురస్క_రించుకొని ప్రా పాచీన 

నవీన కాలనిర్ల యము చేయ పలుకాదు, జనసామా న్యాచారవ్యవహో రాదులం బట్టి బటాయే 

నీ యింపవలయు, 

+ పురనిర్హాణము, ‘3+ 

రది ప్రాచీననవీనకాలపు టాదారములం దెలుపంజూలు. ఎట్ల న: పూర్వకాల 

మున నగరము నిర్హిించినపిదప నందుం బ్ర వేశించుట యాచారమైనట్లు కనుపట్టు 

ఇప్పటివఆెం దొలుత. జిన్నపల్లియలుండి యానల వరుసగా నగరము అగుట బేదు,. 

ఉ_త్రరకాండమునుండి యీోోావిషయము తేలును. 

విళ్వకరా త్త _సేపాం రాక్షసానాం మహాభుజః, 

నినాసం కారయామాస కక, స్యే వానురావతీమ్, 

దథ్నిణ స్యోదభే ్రీశే త్తికూటో నామ పర్వతః, 

సువేల ఇతి చా ప్యన్యో ద్వితీయో రాక్ష నేళ్వురాః. 

శిఖర్ తస్య "జె శె లస్య మధ్య మే2._౦ బుదసన్ని భే, 

శకునై రపి గుహ పే టంక చ్చిన్న చతు్యుశి. 

త్రింశద్యో జనవి స్పీర్ణా కత్రయూజన మాయతౌ, 

స్వర్ష ప్రాకారసంవీతా కూమయతోరణసంనృ తా. 

మయా లంకేతి నగరీ ళ క్రాజ్జ స్తేన నికితా, 

తస్యాం వసత దుర్భృర్దాః! ప్ర పుర్య్యాం రాక్షుసస దోమాః!. 

అమరావతీం సమాసాద్య నేంద్రా ఇం దివౌకసః. 

విశ్వకక పచ శ్రుత్వా తత స్తే రాతసో _కమాః, 

సహాస్రానుచరా గత లంకాం తౌ మానస న్నురీమ్. (ఉ_లీరకాం, ౫ స) 

'జేవేంద్రుని యాజ్ఞ రీతి లంకానగరము నిర్తింపంబజెననియు, మాల్టివత్సు 

మాలిమాలినామక చాకు సులు మువ్వురు బ్రహ్లాద త్వేవరగర్వితు లై విశ్వకర్యనుబిలిచి 

మా కుండందగుతావు చూవుమా యన హకేయడు లంకానగరను తగినదని చెప్పె 

ననియు, నందు వారు నివసించి రనియుం గొంత కాలమునకు విష్ణువు వారినోడిం 

D 



26 ఉపోర్దాత ము, 

పంగా దానిని వదలి భీతుఖై రసాతబమునకుం బోయిరనియు ఆన గరము నిర్ణనమై 
యుండెననియు౧ గు బేరుండు వి శృవసునివలన€ గలిగి నివాస వుడు లంకాన॥ 
రమున నుండు మని చెప్పెననియు, రావణు(డు సోదరులం గూడి వరగ ర్వితుండ్రై 
లంకానగ రము నాక్రమింపం బహస్తుని దూత గాం బంపంగాం గస బేరుండు ప్రవా 

సునితో 
ఆట 

దత్తా మ మేయం పీతా తు లంకొ ఘా నాన్చి నిశాచరై 8, 

నివేశితా చ మే యక రానమానాడిసనుకోః, (ఈ త్తరకాం. ౧౧. స) ఓ. ది అర టి 

అని చెప్పెననియు6 గథ కన్సక్టుడు, మణీ యు 

వీవ ము కో గృహీత్వా తుత ద్భచః పితృగారవాత్ , 

సదారపౌకసామాత్య సృవాహనధనో గతః, 

శూన్యా సొ నగరీ లంకా (త్రీ ంళద్యోజన మాయతౌ 

శీ పృమే వాధ్గవ దాను! నిక్ల నా వాథ నిర్భయా, 

ఏ్వ ముకో దశ గీ వః చవ స్తేన మహాబలః , 

'వివేశ నగరీం లంకాం సభాంతృబలవాహవః, 

' ధనదేన పరిత్య కాం సువిభ కమహాపథామ్, 

ఆరురోహ స దేవారి స్స వర్షం చేవాధిపో యథా. (ఊఉ. ౧౧ సం 
కుబేరాదులు విడువంగా నిర్ణనమగు నాలం కానగరమును దళ గీ వుండు ప్రవేశించిన 
ట్రంబే కనంబడును. ఆవల 

ధ నేశ్వార _స్వథ పితృ వాక్య గౌరవా న్న వేశయి చృశివిమలే కా పురీమ్, 
స్వలంకృ శై ర్భవనవచై ర్విభూూషితాం పుశందరః పుర మమరావతీం యథా. (ఉ.౧౧, స) 

కుబేరుడు హీవూలయమున దివ్యభననొలంకృతమగు నగరము నొాక్రృమించె 
ననియు నంటే కానంబడును. 

ఈవిషయములనుబట్టి చక్కంగా యోజింప నాకాలమున ముందు శిల్పులు 
నగరముల మంచితావుల శత్రుదు ర్ఫేద్యములుగ నిర్మించి యుంచుట వానినుచిత 
రీతి బలవంతులగు వా రాక్రమించుటయు నావారములుగ నున్నట్లు మనస్సునకుం 
దట్టును. ఇట్టి యాచారము భారత కాలమున నున్నట్లు కన నగునా?, 

45 అ న్ర్రవిద్యా భ్యాసము, ft 

రామాయణ కాలమున రాజపుత్రులు తం డ్రియొద్ద శ న్ర్రవిద్యా భ్యాసము 
చేయుట యాచారమైన ట్లగపడు. ఆవల నతంే య,స్త్రుముల యథాపుణ్యముగ 
సంపాదింపం గల్లునట్లు చరాపట్టు, భారతీ కాలమున నొకపాఠశాలయు, నందు నిపు 
ణఅ౭డగు గురువ్రు నాతేనియొద్ద గొంతమంది రాకొమురులు శ స్ర్రృవిద్య నభస్టసీం'చు 
టయు నాచారముగ నున్నట్లు తెల్లముగు అంతియకాక నానాభూ పాలురపుక్రులు 
శ్రావ్తాణులు గూడ నాపాళళాలయందుం . జేరి విద్యాభ్యాస మొనరించు చుండు 



ఉపవోన్ధాత ము, లీ 

టయు6 గొంతకాలము కాంగా వారిని బరీశీంచుటయు, నదిబహుుజనసవమవ్ మున 
జరుగుటయు నాచాా మగుట విస్పస్ట్ర మగు, 

కురుకుమారులు కృ పాచార్వ్యు నొద్ద న స్రపిద్యు నభ్యాసించు చుండిరి, ఇంతలో 
ద్రోణాచారుష్టం డచటికి వచ్చెను. అప్పుడు OEY డాద్రోణునితో 

ఆసజ్యం (క యతౌం చాపం సాధ్య స్త్రం పృతిపాదయ, 
భుంత్వు భో గాకా భృశం హః ప్రూజ్యమానః కురుక్షయే, 

కమాణా మనీ య ద్వి తం రాజ్యం వేదం సరాష్ట్రకం, —_ వాటి ౬ 

త్వ మేవ పరమో రాజూ సర్వే చ కరన _స్పవ, 

యచ్చ తే ప్రా ర్థీతం టైహకా! కృతం త దితి చింశ్యతామ్, 
9 జో ] అడు దిష్ట్యా ప్రాప్తో౭_సీ విప్ర గ్ల! మవ న్నే 2-నుగృహ; కృతః, (ఆది. ౧౨౧, అ.) 

అని చప్పెను, 

కత సృంప్రాజితో ద్రోణో భీష్మేణ డ్విపదాం వఠః, 
విశ శామ మహో క్రేజూ? పూజితః కురువేళ ని, 
విక్సాంతే ఒథ గుకా తేసికా పతా నాదాయ కౌఠవాకొ, 
శిష్య కేన దదౌ ఫీమ్లో వసూని వివిధాని చ, (ఆది. ౧౩౨. అ.) 

ఈశ్లో కార్గములం దఅంవ నాకాంముశ గుకుగ్భహామే పాఠశకౌలగ నమర శిష్యు 
లంన ఆచటికిం బోయి య స్ర్రువిద్య్భ నభ్యాసించు చుండుట తేటపడు. కౌరవపాండు 
సూను.ప్రభృాతుల య స్పవిద్యాపరీ కౌవివయము నొక్క_మాటు మనసున నూహిం 
చిన నెంత చక్కని యేర్పాటు లప్పు డుండెనో కేటపడక మానవు. ఇట్టి యేర్చా 
టులు రామా కుణకాలమున లేనే కేవ్ర కాబట్టి భారత కాలము రామాయణ 
కాలమునకన్నం దకువాతివని విస్పష్ట్ర మగు, 

'దేళవి భాగమునుబట్టియు, అడవలసాంద్రతను బట్టియు, నగరాదినిర్తాణ 
ములం బట్టియు, జనసా మాన్య ప్రవృ తిని బట్టియు విద్యా భ్యా సతత్పరీమోనియమ 
ములం బట్టియు, యుద్ధనియమములం బట్టియు, క్రూ రాశారములం బట్టియు, 
సృష్టివె చి త్రిని బట్టి యు, నిట్ట వెన్నియో విషయములం బట్టి యెట్టు లాలోచించి 
నను రామాయణ కాలము ఛారత కాలమునకంకు నతిపాచీనమని స్పష్టము కాక 
పోదు. ఇద్దానిని దృఢపజిచు నుడదావారణముల నీ రెండు గ్రంథములనుండి మాప 
బూన నిటం జోటు వాలదు. - బీవులాక న్యాయ మునం నొలందివిషయముల య 
స్పృశించి వదలితి, బుద్ధిమంతు లాళలోచింతురు గాక, 

+8 ఆర్యులు, + 

అరమ్యులవిషయమున నాలుగుమాటలు వ్రాయక్ విరమింప లేఖని యొప్ప 
కున్నది. ఆర్యు లు త్రరమున నెందో గుంపుగ నుండిరి. ఆకాలమున దకీణమున 
నాటనికు లుండిరి అనునీ వాదము నిస్పాధము,. అంతియెగాక దుస్సారము, రాను 



, J 3 > , 

లక్షుణులు పంచవటీతీరమునకు వచ్చినపుడు సుంద రాకారుల గు వట్టివారి నంతకు 
మున్ను కనీ విని యెజుం౦గమి శూర్పణఖ మోహీించెననియుం దదాదిగా నార్యు 
లచ్చటి కనంగా వింధ్యపర్వతయామ్యుభూ భాగమునకు రా మొదలిడిరని దీనివలన 
చేటపడు చున్నదనియు. జెప్పెడి వాక్ట్టములకు( దలతోక యనునవి లేవు, వది 

యొక చచ్చువాదము, ముహోత్తులు, శ్రీ కాలజ్ఞులు నగు మునివ ₹ణ్యు "లెందజో 
యందుండిరి. కాన నీలాటి యూవాలచే నిట్టి గొప్పవిషయములను సిద్దాంతము 
వేయంబూనుటకం సాహస కార్యము వేజొకటి కానరాదు. అట్టసిద్దాంతములకు 
సమాధానము ఇెప్పంబూనుటయు నంతీకంకొ వెజ్టితీనము, కొన నావిషయమై 
మిక్కిలి శ్రమించినట్లు వ్రాయక వదలి యింక రావూయణవిషయ మై నాలుగు 

మాటలు వ్రాయ దలంచితి, 

+ రామాయణకాలపు భావ. హై 

రామాయణ కాలమున జనసా మాన్యమునకుం డెలిసీన భొప, సంస్కృత 
భావ. సంస్కృతము దేశభావగా నున్నట్లు గాన రాదు. కాని ప్రీలులోనగు వారికిం 
దప్ప నందజకు సాధారణముగా సంస్కృతము ెలినియే యుండెను. శ్రావ్లాణులు 
సంస్కృత భాషనే తజచుగ మాటలాడువారు. ఇతరులు సంస్కృతీభావ సామా 
నముగా( 'దెలిసినవా రయనవచ్చును. దేశభావలు లేకపో లేదు, సంస్కృత భాషా 
జ్ఞానము లేనివారు కొలందిముందియే. దేశభావలకంెటు సంస్కృత భామ మర్యా 
దను బొందియుంజెను, స్త్రీలు లోనగువారు చేళభావల నే యెటీంగినవారుగా నుం 
డిరి. సంస్కృత భౌవను స్త్రీలు గొంచెమైన నెజుంగరని ఇెస్ప వీలు లేదు. స్తేలు 
విదుషీమణులుగ నుండిరి. స్తీవిద్భ మర్యాదను బొంబకుండె ననుట కవశాళము 
లేదు. రాజభామ దేశభామయే గాని సంస్కృతభావ కాదన నవకాళము గలదు. 
ఈవిషయము 

వాచం చో దాహరిష్యామి మానుషీ మిహ సంస్కృతాక్, 
యది వాచం (దు దాస్యామి ద్విజూతిరివ సంస్కృ తామ్, 

రావణం భన్యమౌనా మాం సీతా ఫీతా భవిష్యతి, 
పొనంస్య విశేషేణ కథం స్యా డభిభాషణం, 

అపళ్య మేవ సక్షన్య౦ నూనుషం వాక్య మర్ధపల్ 3 

మ్ుయా సాంత్వయితుం శ క్యా నా ౬ వ్య జేయ మనిందితొ (సుం, 5౦. స, ౧౯ క్) 

అను నీభాగమునుండి యూహీంప సాధ్యము. “సంస్కృ తామ్= ప్ర యోగ సౌస్ట్రవ 
లవ్ణసంస్కా_ర యు కామ్.” అని గోవిండర'జాలు వ్రాసిరి. సంస్కృ తాం గీర్వాణాం 
అని ము హేళ్వరతీర్థులు వ్రాసీరి. ఇరువురి భావ మొకటియి, “అ త్రవాక్యస్య మాను 
పుత్వం కొ సల దేశవ_రిమనుష్య సంబంధిత్వం వివశ్నీ త్రం తాదృగ్వ్వాకర్దిగా ఫ్ట్వ జెపి 
పరిచిత త్వాత్ "అని తిలక వా్య్రఖాషనక_ర్రలు వ్రాసిరి, గోవింద రాజను హేశ్వరతీర్థ 



ఉపోదాత ము, ర్త 
యె 

లరువు రిట్లు 'వ్రాయకుండుటం జూడ “తాదృ గ్వాక్యపై కని అనునీయర్థము వారి! 
సమ్మతము కాదని తోంజెడి. నీతా జేవి జనకరాజాంతఃపురమునం బెరి/౧న వనితా 
మణి. ఆమెకు సంస్కృతీ భాపాజ్ఞనము లేదన రాదు. పవానువు సామాన్యదృవ్షి 
నాలోచించి సంస్కృళభాపాజ్తానము కలదో లేదో యని సరశయించి మానువ, 
ఛాషతో మాటలాడిన మేలని యూహించె ననీ చెప్పినను జెప్పవచ్చు. మొ త్రము 
మాద చేశభాపాజాన మెల్టరకుం గలిగియుండుట సవాజము., సంస్కృృతజ్ఞానము 
దానికన్న దక్కునమంది కుండునని వానుమ యూహిం౦వె ననుటలో, దవే 
మియు గానరాదు దేశభావ యొక భావయే యాకాలమున నున్న ట్లూహింప 
నవకాళము గలదని కొంద అందురు గాని యది యంతగా విశ్వాసార్హ్హ మైనది 
కాదు. ఆకాలమున సాధారణముగా సంస్కృత భా పాజ్ఞాన మెల్లరకుం గలిగియే 
యుండెను. కావున నితరజనపవవాలసి వచ్చినపుడు నోరుకొట్టుకొని కీడువు చూప 
నక్క_రయుండదూ, చేశభాషలు పెక్కు. లుండి యుండు ననుటయే సరసము. వ్యా 
కరణము దేశ భాష కుండెనా? యన్నుప్తశ్నేము వెజణ్టితనమును నూచించును, వలన 
సంస్కృతీ భావ ప్రాయశః ప్రచారముగ నుండెను. అది యే గారవస్థానము నధిష్టిం 
చెను. తక్కుభామలు చెళగారవప్ర దర్శనార్థ ముండియుండునని యూాహించుట 
మంచిది. కాంబట్టియే హానుముంతుండు సంస్కృత భా వతో మాటలాడిన వానరుం 
డిట్లు మాటలాడుట సంగశముకాదు, కాబట్టి వీడు రాతసుందే యగునని క్రీత్ర 
శంకించునని తలంచి “మానుషం వాక మర్ధవత్ ” అని యూహించి యర్థము 
చక్కగా నగునట్లు జేళభావతో మాటలాడెను. కోసల చేశభావ యాకాణమున 
నేది యుండెనో యాభాపతో. దసభావమును బవమానతనయు (దు "తెలిపెను, 
కివ్క 0ధకుం గోసలచేశము కడుంగడు దూరము, ఆ శభాష హనుమ కెట్లు 
'తెలినియుం డెను, అనుటకు పృళ్నేము. వానుమ జొదులవివ య మున నిట్టి పృశ్నేములు 
బ్ర హ్లోస్త్రములవ లెం టబ, యోగింపరా దు, 

నీతకు సంసల్భృత భాషా పాండిత్యము కొలదనియె చెప్పవలయు. నీత శే కాక 
లంకానగరమున నుండు రాజస స్త్రీలకుం గూడ గీరాగాణభామ వచ్చియుండును. 
కాంబట్టియే నీతతో మాటలాడం గల్లీర. ఇవ్వి యన్నియు నూహీంచినచో నించు 
మించుగా దేశభావనలె గీర్వాణభావ యాశాలమున జనసా మాన్యమునకుం 
దెలిసియుండెననియు, బేశభావలు గౌరవనస్థానము నాక్రమింపంాలక యుండె 
ననియు బదేటపడును, శీగూత్రాదులకుం (బ్రకృ తాదిమడ్భా పాజ్టా నము కలిగి 
యుండె నమటయు స్పష్ట్రమగు, వదోయొకరీతిగా చేశభావ. లుండియేయుండును 
గాని మరియావ నందియుండె ననుట సంళయాస్పదమే యని నాయూవా. ఈనా 
యూవా సరియైనది కాదన్నను జిత్ర ముండదు. 

అదె వీద్యాపళనము, వాత, 5+ 

చేద వేదాం గాదివీద్యులు, సంగీతాదికళలు గ్రంథ కోపముననుండక యొక్ రి 
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నుండి యొకరు నేర్చుకొనుటయు, నందున నవి నశింపక నిలిచియుంటయు6 గలిగె 

ననుట యసంగతీ పృసంగముకాదు వ్రాత లేనే లేదనువాదమున నే€ జేరంగల్లినంత 

బుడ్దిమంతు(డను గాను. వ్రాతీ నౌల తక్కువ యనవచ్చు. భూదానాదులు 

ఈోమ్రాదిషత్రములమై సె జెక్కంబడుచుం డెను. అతరములే యా కౌలమున "లేవు. 

అనువాదము మాత్రము హాఠ వాదము, 

అరామనామరికితిం వేదం పశ్య చే స్యంగుళీయకమ్!, 

ప్ర్రక్యయార్భం క వానీతం లేన దత్తం మహాక్ష నా, 

సమాళ్వసితా భద్ర, దం శే క్రీణదుఃఖఫలా హ్యాసీ, 

గృహీత్వా ప్రేచమాణా సా భర్తుః కశవిభూపషితమ్ 

ఛరార మిప సంప్రాపా జానకీ ముదితా౭_ భవత్ , (సుర. 3౨౬. స్క) 

అక్షరముశే తేకపోయినచో రామనామాంకితతగము సంభవించునా? “రామి 

అను రెండత్ీరములు చెక్క_ంబడియున్న యుంగరమని కాదా దీని యర్థము ! 

అతరళూనన్టిముగా నా చేరు నిమిడించుట యెట్లో తెలియరాకున్న ది, రత్నములనే 

ఆగు ర్హు కనంబడునట్లు చేయంబడినదని కొందటు వై న్లో కమున కర్గము చెప్పుదురు. 

"కాని రళ్నములనే “రామి యను వర్ణములు కనబడునట్లు చేయుట యనంగా 

నకురము లున్నవనియే స్ఫురిం చును గదా. ఇంక నాయర్థమున స్వారస్య మే 

మున్నది! మణికొందటు రామాయణము జరగిన వాల కాలమునకు వాల్మీ క్రి 

రామాయణమును రచించి యాకాలమున నతీరము లున్నందున నవాస్టనీ నాశాల 

మున నున్నట్లు చెప్పెను గాని రామాయణ కాలముననూ త్రము లేవని చెప్పుదురు, 

భారా! ఏమి వీరిచనుత్మా.రము. అప్పుడు రామాయణ మంతయు నబద్ధ మే కాన 

చ్చును. కళలవులచే నశ్వ మేధయజ్ఞ కాలమున రామాయణము వాల్మికి “చదినించె 

నన్నమాటయు శిష్ట భాగమును ద రాస్టతీ( జే సెనన్న సూ క్యు వ్యర్థములు కావ 

లసివచ్చును. అమజోత్తులనే మోరిట్లు చెప్పుటకు సతు మని ప్రశ్నించిన నలు 

దిక్కు.లు చూడక య్మ ఇప్పంగలరు. స్వప్నమున మాతాతలు చెప్పిరని సమూ 
ధాన మిగడుదురా? కాబట్ట యిట్టి కుయు కలత చేవివయము సిద్ధాంతేము కొ 

జాలదు, 

మతీ కొందటు త్రికాల వే శ్రలు హనుమంతుని. బంపునపుడు ప పష త్రిక వ్రాసీ 

మయూయకపోవుటయే రసూకాలమున నతరములు లేవనుటకు దృష్టాంతమన్' శాలు 

త్రిష త్రిప్పీ చెప్పుదురు. పత్రిక వ్రాసియిచ్చిన రాక్షసులు కనుగొనిరేని గుట్టు 
ఏయలుపడును గాన నీయభిడ్డానముచే నీవ్ర నాదూతవని నీత యెటు ౦గును గాయట్టి 

దీని. బదిలముగం గొనిపొమ్థా యని హనుమతో రాముండు 'చుప్పీ యుండునని 

యేల తలంపలాడదని యడి గిన వానేమియు సమాధానము చెప్ప(జాలకో మినుక 

రింపవలసివచ్చును, కాబటి యిట్టి యూహాల కొనకొశమిోూయక్, మనకు. దోంచీ 

నవే గొళ్పవిషయముల సిద్ధాంతము చేయంజాలునని భ్రమపడక స్రాచీనగ్యంథము 
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లయం దుండిన భ క్రిపిశాషీనములం జెడంగొట్లం గంక ణము కొట్టుకొనక, యితరులు 
నవ్వుదుశేమో యని సంచేహూముం బూని యూరకుండుట యే వారికి గౌరవము. 

థి ఆటవికులు, వారిముఠాష్ట్రదలు. ౫+ 

అరణ్యములు తీజచుగా నుండుటం జేసీ రాజు లాటవికులలో నొక్కని 
రాజుగ నేర్పజచి యాతనినుండి మ ధ్య్వాదిపడార్థములు కప్పముగా గ్రహించు 
చుండిరి. వా రనాగరికు లన వీలులేదు. మర్యాదలు వారికి జకం 'దెలిని 
యుండెను, ఈవిషవయము రాముడు గుహుని జూచుఖుట్టమువలన. చెలియనగు. 

రాముడు తేన బేశముం జొచ్చుటను విని గుహుడు వృద్దుల నమాత్వులం 
బాడి రామునిం జూడంబోవ రాము. డాతనికి గఇదురుగం బోవ నానిపొదాధిపతి 
రాము గాంగిలిం చుకొని యను, ఈపట్టున నిట్టున్నది. 

“తె మార్త స్పంపరిపష్వుజ్య హో రాభువ మబృవీత్ . 

యథా2_.యోధ్యా త 'భీయం తే రామ! కింకరవాణి తే, 

ఈద్భళం హి మహాబాహో! కః స్తావ్స ని త్యకిథిం ప్రీ నుం 

తతో గుణవ దన్నాన్య ముపాదొయ పృథగ్విధం, 

అగ్గ స్స్స్ ట్ర్ం చోపానయ తి తుం వాక్యం చేద మువాచ హూ, 

స్వొగకం శే మహాబాహో! త వేయ మఖిలా మహీ, 

వయం పే, స్యా భవాకా భర్తా సాధు రాజ్యం స్కశొథి నః, 

భమ్యం జరం చ పేయం చ లేహ్యం చేద ముపస్టీతం, 

| శయనాని చ ముఖ్యాని వాజినాం ఖాదనం చ త్ర, (ఆ. ౫4౦. స) 

ఈవిహయమును బట్టి చక్కగా నాలోచింప నాకొలమున( దొలుదొలుత మిత్ర 

బంధుసందర్భనము కాంగా నాలింగన మొనర్చుట యాచారమై యున్నట్లు కొను 

పట్టు. ఆవల నర సు స్రపాద్యాాదు అనియు స్పష్ట్రమగు. వీయ వాకష్టములు పల్కు 

టయే గాక యారీత్ం బవ ర్తించుటయు నుండునట్లు సిద్ధాంత మగును, భక 

మనంగా6 గూర మొదలగునవి, భోజ్యమనంగా నన్నము, వేయమనంగా పానకాది 

కము, లేహ్య మనగా రసాయ నాదికము, ఈయాహోరమే చతుర్పధాహార మనం 

బడు, వీండివంటలు లోనగునవి భ త్య్టుశబ్ద వ చాన్టహారములోం జేరును. పాన కాదు 

లనంగా పంచదారపానకము కాదు. వె ద్యజా స్ట ప్రతిషాదితా నే కారోగ్యకరవసు 

వులం గలిసినది. లేవ్యామనంగా పలచనగా నున్న యాహోరవస్తు వ్రాతము. పులుసు 
లోనగునవి యిందు. జేరును. ఇట్ట యావోర మాకాలమున మనుష్యువీ?తిక రమని 

తోంచయను గదా. ఇట్టి చతురిగధాహోరము లం చెచ్చితి నివినో ఆపదార్భములని 
సహుడు విన్న వించెను. గజముల కాహారము సిద్ధపజ చితినని. మనవి య సెను. 

వటి యు శయనార్రాసనము ల్వినో పరి ౫ హింపునూ! యని ప్రైర్థించెను, ఆకాలపు 

నుర్యాద లిట్టి లిటివనీ న హీంంపందగును, 



§2 ఉపోదాత ము, ఖు 

“అక్యానాం (పృ భు తిపొనం చ ఖాదనం చె ఇవ సో2. న్యశాత్, క (ఆ. 0. స) 

గుణములకు గడ్డి, ప్రతిపాన మనంగా శీ రములో నగునవియునిండు. అని గువాుండు 

తన చీవకుల కాద్ధ 'ముజెను దీన సాకాలమున గుజ్జములకు బడలిక లుడుగ 6 బాలు 

త్రాపు నాచార వ మున్నట్లు 'తెలిసికొనవచ్చును.. 

7 ప్రజాప్ర, భుసంబంధము. ౫+ 

ఆ కాలమున. ద్రైజలకును ద్ర భువ్రులక కు నెట్టి సంబంధ ములు గలవో యను 

నడి వివారింపందగిన వీషయము. సాము డడవికీం బోవుచుం. దన దేశము గడచి 

పోవుచుండంగా జనులు రాముడు వినునట్లు 

ఖో (రాజానం ధి గృళకథం కామస్య ఐళ మౌస్థితం, 

హో ర్ "కె శేయీా పాపా పాపానుబంధినీ, 

యా పుత్ర మోద్భృళం రాజ్ఞః సు వాసయతి ధార్మి కష్, ©) 

పనవానసే మహాపొాజ ౦ సాను క్రోళం బి కేం ది యం. 
wy? ద 

కథం నామ మహాభాగా కిక జన కనందినీ, 

సదా సుఖీ ప్వభిరతొ దుఃఖా న్యనుభవిష్యతి. 

ఆహో దశరథో రోజూ నిస్నేహ స్స ససుతీం ప్రి యం, 

ఇస్కజా నా మనఘుం రామం పరిత్య కు మి హేచృతి. 

ఏతా వాచో మను హ్యోణాం గ్రామసంవాసవాసినాం, 

శృణ్వ న్నతియయో ఏళ౩ కో సలాకో కోసలేళ్వుఠ! (ఆ, రణ స) 

ఇట్టు పలికిరి దీనిచే రామునియం౦దు. బ్రజలకుం గల యనురాగము తేటపడు, 

వాటువాటున గొణుగుకొనక రాముడు విను చుండ దశేరథు నార్నేపించిరి. రాజు 

నందున్న వోషముల వెలిపుచ్చిరి. ఎన్నీ సద్దుణము లున్నను దుద్దుణముల నడంపం 

జాల వనునీతి యిట గృహింపందగు. 

రామచంద్రుడు పల్లెటూరులు దాటి పోవునపుడు కన్నీరునించుచు దాన 

నేత్రము శెజ్బవాటంగా హస్త మెత్తి ప్రజల సంబోధించి 

“అను కోశ్ దయా చైవ | ఐ యథార్డం మయి సః కృతః, 

చిఠం దుఃఖస్య పాపీ యో గమ్యతా మక్థసి ద్ధ యే. (ఆ. ౫౦ సు 

నాప్రజలారా! న న్నాదరించితిరి, ఆరీతి దోయమెయి నన్ను గారవించితిరి, నన్ను 

జూ రుటవలన మోరు6 బెనువగ గల్లును, “కాన నింక మొాపనులకుం బొండు, అని 

ప్రార్థించెను. 

తన ప్రజలను వదలిపోవుట రాజుల కా'కాలమున నెంత కష్టముగం దోంచు 

చుండెనో విస్సష్ట నుగును, ప్రజలును 



పో . 4 దై తము వ 

“విలపంతో నరా ఘోరం వ్య తిస్టంతే క్వచి త్క్వచిత్ . న 

కన్నీరు మున్నీరు కాంగా దుఠఖరిచుచు నిలువబడి రట, కొరా! ఆకాలపు రాజ 
పృజాసంబంధ మెంత దృఢతమ మై మెనదియోా తెలిసెను గదా. 

౨ ఇమో్టకువంశము, వారి బేవేదము ? (ఆ 

రామునిది బు7సదవమని కొందు, యజు రే$దమని కొందు, ఈరెండును 
గానే కావు సౌమ వేదమని కొందును గంఠశోవముగా నుదోషీంచుచుందురు. వ 
వేదమైన నేమి యనుమాట యటుండ నిండు, వ వేదము ఏరీ తొలుదొలుతం బఠిం 
చునదెయని వీవారించుట యధిక స్ప, సంగముకాదు. ఈవిషపయము బాలకాండమున 

బదునాల్లవ సర్లమున జెప్పంబడిన యీన్లో కమునుండి సిద్ధాంత మగును. 

“సచితో్యో రాజసింవాస్య సంచితః కుళలై రి పజః, 

గరుడో రుక్యపత్తో వై ,త్రిగుణో 2. హ్టైదళాత్యకః .) (౨౭. శ్లో 

“ఉచ్య లే- త్రిగుణ ఇక్యు శ్తే పంచదశళాత కత్వం సృతీయ శే. తె త్తరీయశే పంచచితయో” 

భవంతీతి విధానాత్ , త దిదం వాజస చేయక పకూవలంబనం ద్యోతయితు ముష్టాదశాత్శకతోో కక, 

అని గోవిందరాజులు వా నీరి. 

సీ “శేర్సటులౌ మేదిఖీనీపతి యాజకుల్ శాస్త్రోకరీతి నాథీసానమును ద 
షై 

గంగ నిర్హ్మింపంగ 4 గరుడాకృతిని మీటి కనకపక్షుంబులం 4 గాలి యాలు 

_పృస్తాఠములకన్స 4 భావింప ద్రిగుణమై యష్టాదశాత కళథమై చెలంగె లీ 

జననాభుం డఠండు వాళశీజసనేయశాఖుకుం జేరి యుండుట 4 నట్లు చేయ యబడియ్ 

నవ్వానియందు శా4స్తానుసౌరంబుగ నాయాయిదివిజుల 4 కర్తములగు 

కే ఫళువులు భు జంగమమ్ములు6 4 బతులును ని, యు క్షములయి కనుంగొన 4 నొప్పి యుండె 

వాని వధియించు తటి రాగ 4 వాజివేధ్యమునకులూా విధి నిర్ణయింథీచిన హయంబు.) 

అని తెనుళసన వార్టాఖార్ట నార్థము స్పష్టముగునట్టు వ్రాయంబడ్షినది. 

ఈవై ప్రమాణమును బట్టి రామచంద్రునిది శుక్లయజు ర్వేదమని తేట 
పడినది 

“కజుర్వేదవినీత శ్చ నేదవిద్భి న్ఫుపూజితేః, 

ధనుశ్వే దే చ జేదేషు వేదాంగేషు చ నిష్టితేః ” (నుం. 33౬ స ౧3. శ్లో.) 

“వేదేషు యజార్వ తీరి క్ర క వేదేషు, అనేన స్వస్య యజుర్వేదత్వమ్ నూ చితక్ " 

అని గోవిందరాజులు. యజుస్పనంగాం గృన్సయ జు ర్వేదమా, శుక్ల యజుర్వేద 

మా యన్న సంచేవా మశ మేధయాగ వివయమునుండి యే -తేలెను.' 
వ్యాఖాస్టనకర్షలే యీూవిమయము వ్రాయక యూరకున్నవో నెనరెట్లు 

గంతులు వై చినను చెల్లు చుండును. వాజసనేయకపమోవలంబుల కళ్వ మేధ మున 

బదునెనిమిది చితులని శ్రుతి యుద్చోధించుట నెజింగ మవోత్తులు గాన వ్యాఖ్యా 

E 



లిక ఉపో దాత ము, 

తలు వ్రాసీరి. అంతియే కాని తోేంచినట్లు “కాదు, కృష్టయజు శృాఖావలం బులకుం 

బదు నేను సంఖ్హియని వేదము శాసించును. కావున "ముండు శుక్ల యజు శ్నాఖగల 

వా(6 డనునది సిద్ధాంతము. ఈసిద్ధాంతేము స్వేచ్బాప్ర పవ క్షల వాక్కులను బంధిం 

పక మానదు. కోక్యపగో శ్రమని కొందటును, పసిష్టగో త్రను ని కొందటున్కుగాతను 

గో త్రమని కొందటు రామునిగో త్ర త్ర నునుచున్నారు. శమాయణమునుండి యా 

విషయము స్పష్టముగా సిద్ధాంతము ఇ వేయ వీలులేదు. 

లి రామాయణమునుండి వేదములను ముక్కుకు( ద్రాడు గట్టి లాగవచ్చునా? కః 

ఇక్కాలమునం గొందటు పుణ్యజనులు రామాయణమునుండి 'వేన త్ర యము 

నేర్పు పవచ్చుననియు, దా ని కీది మార్చమని యు జెప్పుచు. దోంచిన ట్రల్ల నియ 

మముల విధించి వంకరుంకర యన్నట్లు వర్ణములను లాగి లాగి యిదీగో వేద 

మంత్ర మొక్క_ండై నది. ఇక రెండవ దిదినో యని యుపనస్టిసించుట వినంబడి 

యుడు ఇట్లు చేయుటకుం గారణము 

వేద వేద్యే పే ఫుంసి జాతే దశిరథార్య జే, 

వేదః ప్రాచేతసా దాఫీ కామూ ద్దామాయణాత్మ్మనా. 

అను వాక్యమని 1 వా రందుకు. ఇట్లు నారు చెప్పుట వారికిం గణ గ క్ష స్థితిశయ 

మును -దెలుపును. అది ప్రశంసార్హ కే కావచ్చును. కొని సభాముఖమున నిలిచి 

"వేదములు రామాయణమున నిమిడియున్నవియా! యని ప్రశ్న మెవ్వనే నొనరిం 

చిన సమాభానము నిజమే యని చెప్పుట సాహసము. 

ఎ చ్చటనుండి కాని యొక తావున నొరంషంచి యిన్నవ యిన్నవ యశురముల 

రీతి లెక్క పెట్టంగా నేచేదముగాని యాదినుండి యంతమునజుకు నగునని చెప్పి 

నచో నది సిద్ధాంతమే. అట్లుగాక నియమములం బలుభంగుల నేర్పజచి తీద్రీతి 

లెక్కించిన రోమాయణమునుండి రమే కాదు, వసద్ద౦0థమునుండి యైనను వేదన్యయ 
మంత్రములు బయలువెడలవచ్చును. అది పరివోసా స్పవము. 

“ ఇంతమాశ్రమున నీవిషయమై చర్చమాన రాదు, 
“ఇదం పవి త్ఫేం పాపఘ్నం పుణ్యం వేదై శ్చ సమ్మిలేమ్) 

యః పశే ద్రామవభరితం సర్వపామెః ప ప్రముచ్యతే. 7 (బొ.౧ స భారా శ్లో.) 

“చేశ శ్చ సమ్మిత మితి. సర్వ వేద సదృళ మిత్యర్థః. ఇదం రాొమచరితం సంశేసరూపం యః 

పళేత్ . చీదవళ్ సనియమం (పృతిదినం వశేత్ సర్వవాపైః పూరో్య శ్ర తర మః పు ప్రముచ్యతే. 

అని గోవిందరాజులు, 
“వేదై ER సమ్మిత౦ తుల్యం సర్వ వే దార్గ ప్ర కు తిపాదకతాం తులసంతంమొ " Ww వ సళళ 

అని మే హీశ్వర తీర్థలు. 
“వేద నృమ్మేతం సకలవేదొఠ ర్ల హాస్య ప్ప ప్త తిపాదకత్వా ద్వెదతుల్య మ్ 0 

అని తిలక వ్యాఖ్య, 



ఉపోదచాత ము. కీర్ యే 

వ్యాఖ్యాతల భావములను దిలకించితిరి కదా! వేద తాత్పర్యబోధకమని వివ 
రింపంబడియెొ. వేదై ౪ అను తృతయావిభ' కి తుల్యార్థమును దెలుపును గడా. 
'వదములవలె. బఠనార్హ మనియు, జతుర్విధ పురు పార్థ ప్రదమనియు( డాత్సర్యము 
తోచును గాని యీూరామాయణమున “వేనము లన్నియు నిమిడియున్నవనియు 
లాగినచోం బెకి వచ్చుననియు భావము కాదు. ఇట్టు లేనిపోని యర్థములం జెప్పిన 
కొలందిని మొదటికి వోంసము వచ్చునేమో యని సందియ ముదయింభెడిని. 

ఈవిషయమున. గొందటు గాయ త్రీనుంత్ర మిం దిముడియున్నయది. ఆ ' 
మంత్రము పాద త్ర యనిబద్ధము, ఆపాదత యము వెదత్ర యోద్ధ ఫతము. కాంబట్టి 
వేదసంయుత మని యర్థము చెప్పుచున్నారు. ఈవాదము చక్క_ంగనే యుండును, 
గాయ తీమం త్రము రామాయణమున వరుస ప కారమే యున్నయది. ఆరీతి నాలో 
చించినను వేదసా రాన్వితమగునే కాని దీనినుండి వేదమం౦త్రృములు వెలువడ 
'నేరన్ర కదా. ఆభావమే వ్యాఖ్యాతలు కేటపజుచిరి ఇంతకన్న నెక్కువ చర్చ 

| విషయమున వలదు వేదము లిం దిమిడినవన్నను లేదన్నను ఫల మొక్క. 
| టియే రామాయణమునకు గౌరవము హాచ్చుటగాని తేగ్గుటగాని లేదు. అనుప 
మానమగు నీఫుణ్య కావ్య మివాపరసాధనము కాన చెన రెవ శెన్ని యెన్ని యర్థ 

|ములు గలవని యూహించి భ క్ర్ష్వతిశయమున బఠించినను మేలే. ఆవిషయమున 
శ 

' 
స 

Fn. 

' ఖన్నాభిప్తాయము లుండనని నాభావము, 

+౨ రామాయణమహపీమవుము, జః 

బ్రక రామాయణ మసపీొమమును గూర్చి యించుక వ్రాయవలనీ యున్న 
యది, రామాయణమా హోత స్రమును వ్యాఖ్యాత లే వేనోళ్లం గొనియాడి యున్న 
వారు. ఆవిషయమునే యిట వ్రాసిన గ్రంథ బాహుళ్య మగును. ఐనను గొలంది 
విషయములు వాయ కుండ రాదు, 

బాలకాండ మున నమరప్రార్ధనము నంగీకరించి తాం జేయందగుపని కిది సుస 
మయనుని భావించి యవతరించుటచే నవతార ప్రయోజనము, తాటకాసంహార 
కాది మహోాద్భుతకృత్యముల చేత సజ్జ నాభయదానము, పహారధనుర్భం గాద్యవమూను 
మకృత్య పదర్శనమున దుష్ట్రరాతుససుతియు లోనగువివయములు చెప్పబడినవి, 

అయోధ్యాకాండమునందు నిరవధి కాసమాన వేదవినుత సతర వా జ్నీరతియు, 
సదుపడేశము,. పితృ నాక్యపరిపాల న రూపధ ర్యాచరణము, తు చృతనమూనుషభోగ 
ర_క్రియు, సత్యీవా క్పాలన మే సర్వధర్తాచరణ మనువుహోప బేశము లోనగు 

నుత్తిమవిషయము లు కములు, 

ఆరణ్య కాండమున భ గవదవతార ప యోజన మగు వీరాధాదిము_క్రియు 
మువార్దుల కభయదానము, రావణహనన గూవమంగళ కృత్య నాందీము ఖ రూపళూర్చ 
ణఖావమానము, అ జేయఖరదరూవ., ణాది కూరని కాచనవధ రూ సభ గవచ్చ కృష్టతిశయ 

జొ 



ము, 96 ఉపోర్ధాత 

ము, శబరీముఖభ_క వారము క్షీ ప్రదాన రూ పకరుణాపరతం త్రతయు మొదలగు వివ 

యములు ప్రతిపాదితములు, 

కివి ంఛాకాండమున నా శ్రిత సంరతణరూప ప్రతిజ్ఞ యు, హనుమదాది 
సకీయపరి వారమునకు దర్శనాదు లొసంగుటయు, స_్తతాళనిపాత నాద్యద్భుత 
కృత్య ప్ర దర్శనము పరాక్రమగర్వమున _వీ(గువాలివభము మొదలగునవి 

సుందరకాండమున స్వభ క్ష ప్రతియాపమున స్వమహిమా ప్రదర్శన మను 
వదింపంబడినది. 

యుద్ధ కాండమున శరణా గతశత్రాణము, సెతంబంధ సరాసదుష్క-ర కార్యళర 
రము, దుర్దే రాష సవధరూపభ గవవవతారప్ర పయోజనము, అగస స్త్టివ్రే, మ రణమున 

నాడిత్యుని బ్రా త్రార్థించుటశే చేవ తాప్రార్థ్న మపక్యాచరణీయ మాపశ్చరిహోర మద్దా 
నం గలుగునను “కర్మాచరణసదుప దేశము, పృజావిశాషసము పరమధర్త్యమను నీతీని 
నీతాపరీ మౌరూపమూంం 'దెలుపుటయు, స్వవాగ్దానమురీతి న యాధ్యో కరుదొంచి 

భరతుని గాంగిలించుటచే సత్యవాజ్నిరతియు థ్రాళ్ళ వాత్సల్యము ముఖ మను | 

టయు లోను సద్విషయములు వివృతములు. 

ఉత్తరకాండమున నీవట్కాండవిషయసం గవారూపమున నవతార 
యోజనము, దనుజపశాదులకుం గూడ ము క్రి సోసంగుట బే భగవత్క రు 

గుణము ప్రో కము, 

ఇట్లు రామాయణమున భగ వదన తార ప్ర యోజనము వివిధ భంగులచే వివ 

రింపంబడినది. ఇట్టి ధర్మము లవశ్యానుస్టేయములని 'తెలుషనుండ నవి U రొమ 

చంద్రుని ధర్హాచరణరాపనమున నుపచేశింపంబడినవి. అంత మేల పురుషు. (ఉభూప 

మున బ్రవ ర్తించినం గాని యు _త్తము(డు కాం డని తెలుపుటయే రామాయణ 

కావ్య ప్రయోజనము, పింతీకంకు నేశావ్యము, వపురాణము, నయితిహోసము, 

మట యేయితీర ౫, ౦థములు నీతుల నుప బేశింపం జూలవు. “కావ్యూలావాం శ్చ 

వరయ? _త్తను న్యాయము రామాయణమువై పునకుం గన్నులల ద్రిప్పవైనం జాల 
దు. ఈ కావ్యము సకలపురా జెతిహోసధర్త్య సారమును 'బెలుపంజాలును. ఇంతయేల 
పఠనపాఠనాదులవే నిహపరముల నీయంజూలును. సకలాపత్తుల. దొలంగింప సమ 

ర్థము బట్టి యు_త్తమకావ్యము వేట్ొండు లేదని చాటవచ్చును ఉ ఉచ ర్నాదమున 
దీక్కుల. 'బ్రతిధ్యనింప, జేయవచ్చు. రండు బావుువు లె త్రీ యిది సత్య మిది 

సత్య మిది సత్య మని భూనభోవివరములు నిండ నుద్ధోవింపవచ్చు. గాయ తీ 
మంత్రసంయుతే మగుట నిది సకలపురుపార్థ ప్ర ద మని ' శపథము చేయవచ్చు. చేస 
సారయాపధర్య ప్రకాశక మని నడుము కట్టుకోని నరు స్థలమున హస్త మునిచి 

నిబ్బరముగాం 'బలుకవచ్చు. ఉత్తమో త్తమమను నొక్కమాట చెప్పుటకన్న నిం 

కేమి చెస్పవలయునని సభాముఖమున సుస్మిత క్రమున ననువదింపవచ్చు. దీని నమ్మితి. 

© \ 
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ఉపోదాత ము. ప్రే యై 

లో తరింతు ని భయములేదని నమ్మియుండవచ్చు. భ కుల కెల్ల నిదియే నేం బ్రార్లించి 
తెలుపు మూట యని మూండుసారు లుచ్చరించి యి6కం జెప్పు మాటలు పవని 
ధథ్యాననిష్టును బొందవచ్చు. 

ఈరామాూాయణమున న నేకరహ స్యార్థము లిమిడియున్న వనుచున్నారు. వ 
గ ంథమునకుం గాని ఫలస్తుతి ననువదించునపుడు పాచ్చుగాం జెప్పుట వాడుక, 
మవోత్ము లట్లు వ్యర్ధోక్తులం జెప్పుదురా యని ప్రశ్నింపవచు స. దృఢ భా క్రివైం బఠిం 
చిన నట్లగు నేమో వచింపంజూలను. కాని ప్రాయళః ఫలస్తుతి యతిశయో కికి 
లత్ష్మ్య్యమయియే యుండును. ఒక్కొ_క్క విషయమును విచారింతము. 

ఖరదూవ ణాదియాతుధానులం జంపి రామచంద్రుడు నిలిచి యుండంగాం 
జెంత నున్న గువానుండి లవ్షణుండు నీతీయు వచ్చిరి. అవుడు నీత సంతుష్తురాళై 
కన్నులార. 'ద్రాణేశ్వరునిం జాూణెను, ఆస్థలమునందు 

నీవే గతి. అని భగవంతుని సర్వగుణసంపన్నుని శ్రీ రామచం ద్రు,నిం చ్రార్థి ంచి 

“తం దృష్ట్వా శత్ఫువాంతౌకం మహర్షీ ణాం సుఖావసాం, 
బభూవ హృష్టా వె దేహీ భరాళం పరిషస్య్టజే,” (ఆక. వేం స, 3౯ా న) 

వీనికి నోవింద రాజ మ హౌళ్వరతీర్థు లిరువ్రురు పంచెములు వేసికొన్నట్లు సవమయో చి 
తముగా నీత యీభావములు గలదలు శ్రీ రానుమూూ ర్షిని గాంచె నని వ్యాఖ్యలు 
వ్రాసిరి. ఇంతచాలక మతీకొందణు సాంప్రదాయ కౌర్గము లని గొన్నింటిని జెప్పు 
చున్నారు. 

ఎట్లనంగా, “ఇందు రాముని పతిజ గలదు. గా జా 
“పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృుతాం, 

ధక్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగేయుగే ” 

అను భగవద్ తాన్ కమే యిట. జెప్పంబడినది. ఇందు శత్రువుల జంవీ సీష్టరత్న 
ణము చేయుదునని వెనుకముందులు . చేయంబడినది. కాబట్టి యిది భగవంతుని 
యాశయము తెలుపు శ్లోకము. దీనిం బఠించిన శత్రుకుయ మగును. మనోరథ సిద్ధి 
యగును.” అని. 

“క తుహంతాఠం మహర్షీ ణాం నుఖావవామ్” 

=. అను పదములను బట్టి యిది యొక మం త్రముగా భావించు నెడల బ్రతిశ్లోకము 
మంత్రమే యగును, శ్లోకముగాని అర్ధముగాని పాదముగాని పఠించినను జాలునన్న 

శ్లోకముచే నీయర్గము చరి తార్థ మగును. ఇట్లు చెప్పుట గృంథ ప్రాశ్ స్ప నిమును బొగ 
. డుట యనంబడ్సును. 

+ మారణ, ప్రయోగము, శ 

6ధర్గాత్యా సత్యే సంధ క రామా చదెళఠథి ఠ్యది, 

పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వ శృరై నం జపా రావణిమ్.” (యుద్ద. ౯౧. స ౭౩ న్లో.) 



వన. . ఉపోర్హాత ము, 

ల శ్షుణు( డిం ద్రజిత్తును వధించుటకుంగా బాణమును సంధించి యిట్లు ప్రతి 

| ను జే? సము. దీనికి 'నోవిందరాజు మశే హేశ్వరతీర్థులు వ్యాఖ్యకూ నం జేయ సేద 

భం. ఈపాటివిషయము వారికి ఉలియకపోయి యుండ దు. ఈన్లో కమును బడించిన 

మా త్ర, మున శత్రువులు నశింతురనియు నిదియొక మం త్ర ననియు వచించఛుట సావా 
సము అట్టి యన హాశమును లేదు, బక్షుణుం జాగ హోదగు ండె డై గృరానుమూార్రి రిం 
దలంచి తీద్దుణములు కీ రించి యివి రామునియోం నుందుటు "సకర్ణమేని ఇవాపా 
ణవో లావణవుత్రు నింద్రజిత్తుం జంవుమా యని పలికి బాణమును బ్ర్ర్యయో 

గించెను. నీనితరువపనే 

“ఐం, దా, స్తేణ సమాయోజ్య లక్ష్మణః పరవీరవో,? 

అని యున్నది. ఐం ద్రాస్ట మంత్రముతో నభిమం క్రించి ప్రయోగించెను. దీ నివేత్ర 
నడి మంత్రే ము "కాదని తేలక మూనదు, కాయుట్ల యిట్టేవిషయములు కెల్సుట' 

యు కము గాదు. ఈన్లో కము లత్ష్మణునీ సత్యనిష్టతను, శ్రీ వ్ట్ రామ-వంద్రునియల దా 
యనకుం గల భక్తిని జలు సును, . ఆకాలమున సత్య మే సర్వాతిళయన. భావమున 
నలరారుచున్నదని ఇ దీనినుండి గ్రహింపందగు, ఇంతియేగాని యిదియుొ క ప్రయోగ 

మని కల్పించినవోం చామరు' లిచ్చానిని నమ్మి ళత్రువధము సుల భముగా న గునని 
దీనిం బఠింతురు ఫలింపకున్న నిదె యబస్ధ  ముందోరు దాన మొదటి శే మోసము, 
కౌంబట్టి యిట్టి ఫలములను గల్పింపనాదు. గాయ త్రినుం ₹ తృసంఖభుటిత వున్న కర 
ణము చేత నే యూమహో కావ్య మున కసమానవిఖ్యాతయు, 'వేదసానతస్పిము ప్ర ప్రకటిత 

ములు గాకమానను. అంత చాలక పామరజన మోవాకములుగా నిట్ట ఫలస్తతులం 
గల్సించి యుద్దొ వీ.ంపరాదు. 

ఇంక నిట్టివిమయముల వదలి వేజొక విషయమై లేఖనిం ది ప్వుచున్నాను. 
రామాయణమునుండ్షి ముఖముగా నేర్చుకొనం దగినవిహయ మొక టీకలదు, 
అదియే పృథానము, . ఏదనగా రామచంద్రుడు సు గృీవునిని వాలిని ఫథింపం 
బంవి యాతందు దెబ్బలు తిని రాంగా రెండవపరార్టియ మాయర్మనూనున. కొక 
పువ్పవహోరము నిచ్చి యాతీనిసందియములు పాపం గోరి 

“ఆనృతం నో క్తవూ పూర్వం మే వీక! కృచ్చే)2..పీ తీస్థతా, 
ధర లోభప రీలేన న చ వమ్య్యే కథంచన.” (కిష్కింధా, ౧౪. స ౧౪ ఖో.) 

చ. *అన్ఫతేము పూర్వ మెట్టిసమథీయంబున నైనను ధర ర లోపర్సీ 
తిని బలుకంగ లేదింకను 4 దంపునం బల్కు ను జాము. క్ల న ఇటు 

స్క వా! వీరో త్తమా! నే నిదివజు గ్ సత్య మెట్టి యిక్క_ట్టునందును "జెప్ప లేదు. 
థర రలోభపరీతు(ననై ముందును జెప్ప దలంపను. అని దీనసారాం౦శ ము ఇదియే 
శ్రీరామచంద్రుని హీతోప దేశము. సుగ్రీ వసంభావణముదాగరా లోకులు కిది 
యనూస్టేయ మని బ్రీరామమూ రి యుపచేశించెను. ఈయుప జేళమే భక్తులు 
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గృహింపందగినది. రామావతారముల నుప జేళము లన్నియు నిస్తే యుండును, 
" రామభద్రుడు తా నాచరించి తద్గూ9పము న మూర్లదర్శ్భకుం డయ్యెను. 

ఇట్టి సదుప దేశముల నెన్నింటినో యె త్తి చూపవచ్చును. ఆపని చేయుట 
సం. గొకసారి గ్రంథమంతయుం బఠించిన మేలని ప్రాక్థించుటయే యు క్రతర మని 
త్రజడిని. 

రామాయణమున శామచం,.దు నివయస్సు మొదలగు వానిలో బూ'ర్యా 
పరవై షమ్యములు కొన్ని యున్నట్లు తొంచును. వానిని వాష్టఖ్యాతలే సమన 
యము చేసిరి, ఆవివయముల నిట వ్రాసిన సంస్కృళమును 'చెను6గు నకు మార్చిన 
ట్రగును. ఇంతదనుక చే వ్రానీనవిషయము బుద్ధికి స్ఫురించినంత యే వ్రానితిని గాని 
వ్యాఖ్యాతల భావములను చెనుంగునం బరినర్హనము చేయ లేదని విన్నవించుచు న్నా. 
డను. వచే నట్టి దుండినం బ్రైమాదవమని శ మింతురుగాక. 

ms శ్రీ రాను-చం దృజననము, $+ 
“తత ళృ ద్వాదశే మాసే చెత్తో నావమికే తిశ్లా, 
నతు తే, 2_.దితి దై న తే స్వోచ్చుసం స్టేవు పంచను, 
గు హేాషు కఠ శే లగే వాక్సతౌ విందునా సహ, 

ప్రోద్యమానే జగ న్నాథం సర్వలోేకనమస్క్భ తమ్. 
కౌసల్యా ఒ-జనయ ద్ద్రనుం సరల కు ఇసంయుత మ్, 
విష్ణో రర్థం మవోభాౌగం పుత్రీ, మైమ్యూకవక్టనం. (బా. ౧౮ స) 

వై త్రమాసమున శుక్ష పక్షమున బునర్వ్పునూనతీ త్రమున నూ ర్యాంగారక 
గురు ళుక్త శను లను నైదుగహములు మేష మకర కర్కాటక మోన తులా 
రాసులనంబడు తమ యుచ్చుస్థానముబయం దుండంగా బృహస్పతి చంద్రునితోం 
గూడి యుండుతణి గురు వ్రుదయి౦చు చుండ గా గాసల్యా దేవి పర మేశ్యరుం డగు 
రామునిం గాంచె నని దీనిసారాంశేము చంద్ర్రు(డు గురుయు కు డయ ననుట, 
గురు వుచ్చయం దుండె ననుట యను నీకారణదర్హియమున. బునర్వ్భసూనకు త్ర, 
చతుర్ధ పాద ముని తెలియందగు, బుధుడు వృషభ రాశియం దున్న టూహీంచుట 
సమంజసము. వృషభరాశి యందు బుధు. డుండినంగాని యాయు రాయము పూ ్షాతి 
శయము గాదని భావము. ఇట్ట గృవాసంప త్రిగల కర్మా టకలగ్నమున భగవంతుం 
డవతరిం చెను. 
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సూరుసష్టండు మేవరాశియం దుండంగా. జై త్రళుళ్ల నవమియందు. బునర్వ 
నూనతత్ర ముండునా? యనుట విచారింప(దగినది. అది పొసగదు. సూర్యుండు 
విరానమం దుండంగాం బునర్వనూనత త్రము చై త్రశుక్ష నవమియందు వచ్చునే 
కానీ మేషమం దొంశంగా దు, ఇప్పటినిద్ధాంతములను బట్టి రియో యా జే పము 

సునంగతము. అటులై న వాల్మీకి యసంగతమగు నీవిషయ మేలాగు చెప్పెను? 
అను పృళ్నము రాకమానునా? వ్యాఖార్టినక ర్హ లీవిషయమును విమర్శింపంబూన 
లేదు. కారణ మేమో తెలియదు. ఈవిషమయ మంత ముఖ్యమైనది కాదని వారి 
భావమై యుండునను నూహ జనించును. వారి కీవిషయము తెలియ దనుట యజ్ఞా 
నము, 

అసంగతమగు నీవిపుయమును సమర్ధ్థించు కొట్లు? ఊరక జారవిడుచుట 
నాషాయమా? అన విమర్శించుట యే మేలు ప్రా రంభ స్థానమునకు జలనము గల 
దని యిటీవల ననంగా శాలివాహానశోకమున నొల్లువందలు కాంగా గసబటులించికి, 

అయనగరి యని దానికి బేరు పెట్టిరి శా॥శ. రంగ అని కొందటు, ర౨౧ అని 
కొందటు, రఈఠర అని గ గౌళ దై వజ్ఞలు తమభావముభఖ వెల్పడించిరి. తదాదిగా అయ; 
మని సం క,మణమని రెండు భాగ ములుగానూర్య రాళి ప, వేశమును నిభ జించిరి, ఇట్లు 
చేయక తప్పళపోయను. ఎంతకాలమునకు ముందో యది జరగెను. దానిని బ్రకృత 
హేతువులంబట్లి యూూహీంచిరి. సూతుమతులుగాన భాస్క రాదు లోకరీతి సిద్ధాం 

తము చేసిరి. ఎంతకాలము కి ందటనో ప్రారంభస్థాన ము గతిమంతమయ్యెనని యె 
తింగి వేటుగ మార్ప ఏలులేక తదాదిగా అయననముని సంక్రమణమని రెండు 
వేకులం బెట్టిరి. ఈ రెండును ముఖ్య కాలము లే యనిరి. తరువాతిధర్త్మ శౌ స్రుకర్తలు 
సహాడ6 దదనుసారముగాం గర్థాచరణ కాలములను దత్సీలములను చెల్పిరి, కాల 
మాధపీయమునం౦దుూ, వృద్ధవసిస్థః 

ఆయనే కోటిపుణ్యం చ సహ్నస్తం విషుజే ఫలమ్, 
షడేశీత్యాం సహ స్తం తు ఫలం విష్ణుపదేషు చ,” ఇతి, 

te జ [ 1 , మే హెదిసంక్రాంత యో యస్ర్రీకొ దినే భవంతి. తతః వొ కళ్ళా ద్వా తాత్కా.లికద్భ్గ్గ 

ణితౌ ౫కే సంఖ్యాకదినే మేహెయనం వృపభాయ న మి త్యేవం త త్తత్సం కాంతినామాంకిత నయనం 
భవతి. తన్మీ న్నయచే స్నానాదిపుణ్య మాహా జాబాలి; “సం క్కాంతిషు యథా కాల _స్తదీయే వ్య 
యనే తథా ఆయనే వింశతి; పూర్వా మకశే వింళతిః పరా” ఇతి, మకరవ్య తిరికై కాదళ సం క్రాంతి 
సంబంధి స్వ యేషు తత్సం కాంతివ త్ఫుణ్య కాలో ఇఒపగంతవ్య 8. మకశే సం కాాంతిసంబంధి న్యయ 
చ్చే కఠ్సండ్రౌ ంతివై లక్షణ్యం, తథా మకరాయే ప్రాచీనా వింక తీఘుటీ కా8 - మక రసం కాంతా. 
తు పాళ్చాత్యా వింళతిఘటికాః ఫుణ్య్యాః ఏతేన దృగ్గ్షణితా గత మయనం సిద్ధాంతగణితా గతౌ 
సం కాంతి శ్చేతి పృథ స్పణ్యకాలా పర్భా త్చిద్ధా. 

9 ట్లయనసంక్రాంతులకు వేటు వేటు పుణ్యకాలములు _ చెప్పబడినవి. 
ప్రా చీనస్య్యృతులయం దీభేదము కానరాదు. కావున నీభేదము రమారమి పదు 
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నాల్లునందలసంవత్సరములనుండి కల్లినది. తత్సూర్య మోభేదము గుజుతింపల్పడ 
లేదని విస్పష్ట మగును, 

మేషతులాయన ప్ర, వేళ దినములం బే యహోరాత్ర పమాణము సమముగా 
నుండును. మేవతులాసం క మణదినములందు నహో రాత్ర ప్రమాణము సమముగ 
నుండ ఏలు లేదు. కాంబట్టి అయనమే ప్రధానమని 'తెలియందగు. దానియందలి 
భేదము కనుంగొనంబడక చాలకాలము జరౌను, కనీ పెట్టినప్పటినుండియు రెండును 
గర్గాచరణయోాగక్టము లని సీద్దాంతీకరింపంబడినవి. కావున రామావతారసముయ 
మునం దయనమే ప్రధానమని లెక్కి_ంచినచో నీభేదము రాదు. మోనసం కృమణా 
నంతరము ళ్ 'మ్మిదిదినములకుం బన పదునొకండుదినముల లోగా మేపూయన 
మగును. ఆరీతి మన మాలోచించినచో మేహాయన ముత ర్వాతం జై త్రళుక్ష నవమి 
పునర్వనూనతత్రముతోం గూడంగలదు. 

వేదాంగజ్యోతిమమునందు గృహగతులు లోనగునవి యిస్పటినిడజారితము 
లలో నున్నట్లు "లేవు. అహోరాత్ర, పృమాణాదు లిప్పటివానికం కొం జాలవ్యేత్వయ 
ముగా నున్నట్లు 'చెప్పంబడినవి. వీని నన్నింటిని బరిశీలించినచో రామావతారసను 
యమున జెప్పంబడిన గృవాస్థితి తప్పు గాదనియు నది తప్పనుటయే తప్పనియుం 
దేటపడును. బుతువ్రులు పంచసంఖ్యగ నుండెను. అవి యివు డాజుగ లెక్కింప 
బడుచున్నవి. అనయా హేమంతము కెండుభా గములుగా౭ చేసి న్లిశిర ర్రువను వేరిడి 
రని కొంద ఆందురు. ఏది యెట్టున్నను బే, తాయుగమునకు నిప్పటికిని మార్పులు 
గృవాచారమున జాల గల్రినవి కాంబట్టి యిప్పటి స్థితిని బురస్మ్కరించుకొని యప్ప, 
టిస్థితి తప్పనుట యంత సమంజసము గాదని నాభావము. 

రొందజు రామాయణ మహీొమము నెన్ని యో పద్ధతులు గా గొనియాడు 
దురు. ఈరామాయణమే సాంఖ్యమనియు నిదే యోగమనియు నిదియే వేదాంత 
మనియు చెన్ని యో రీతుల దోంచినట్లు తలతోంక లేనిచందము గా ఘోవింతురు. 
వాని నెల్ల నిట వెల్లడించుట యు క్షముకాదు పరమపవి త్ర కాన మనుటచేతశే 
దానిమహీ మము వెల్పడియగును. ఇదియే సకలకా(స్ర్రుము లనుటకన్న వెట్టితనము 
వేటుగ నుంగదు. భ_క్షిమై. బారాయణము'చేసిన శ్రీ రామచంద్రకరుణశే సఫల 
మినోరథుం డగుననుట నిర్వినా దాంశము. సకలాపదలు తొలయగుననుట ఫలస్తుతియే. 
తొలంగవా యన్న (పశ్నము రావచ్చును. రామాయణ పారాయణముచేత సక్ 
లాపదలు తొలంగినచవో “ప్రారబ్ద మనుభో క్రవ్యమ్” అను న్యాయ మేటంగలి 
యును. సకల పాపముల భ స్యములగపనన్న విళాషసము గలీగియుండినవో నామను 
ష్యుండు మటీ పాపముల ఏ బేయండు. పాపములను జేయుచు రామాయణ పారా 
యణము వేయుచుండ్ న నవి నశించునన్న నిశ్వాసముగల భ కుల కిది ఫలము 
ఫీయ6జూబదు. నిర్భలమశస్సు గలిగి నిమ్మ పటభో కి యొ పార శ్రీ రామమూ ర్టిని 

F 
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ధ్యానించి తచ్చరితమును బారాయణమును చేసినచో నతండు భగవత కుణా 
పోత్రు,. డగుననుట యీఫలస్తుతుల సారాంశ మనుటకన్న నతిశయముగ జెప్ప 
వీలుపడదు. “సకల వేదములు రామాయణమునుండి పుట్టును” అను వాదము 
సరసమనీషులకు రుచించునదికాదు. వేదపారాయణపఫలము నిచ్చు నన్నచో నా 

వాకష్టము గ్రాహ్యము. భ్కృజనసురతీగువగు హరి ఛామకూపమున ననతరించుటచే 
సెామపహామహుూుుని దివ చరిత్రము పరమ పోవనము కాదని యేపుణ్యజనుం గన 

గలడు? అన్నచో నాతండు వుణిజనుడే యనందగు, 

సుందర కాండము రామొయణమున( బ్ర ధానత్వమును బడయుట కనేకశార 
ణములు గలవు. వానుమ సీతా సందర్శన ము వేం గృతకృత్యు. డయ్యెను గాన నా 
కొండమును బాశతాయణముచేనసీన నళ్చే కృతకృతుసు లగుదు రని కొందటి భావము, 
అది నిశృయమే. వొనుమంతునంతటి భ క్రునకు. గృతకృత్యత గల్లుటలో లోప 
ముండదనియే నాభావము, అట్టిభ కుడు కాకున్న యథాళ_క్షి న్యాయమే శర 
ణము. 'భొలనుంది యా పత్సనుయముల దానినే పారాయణము చేయుదురు, 

ఇతీరకాండము లట్టివి కావని కాదు. అది యు త్తమో శ్లమ మని వారిభావము, 
కారణము పె నుదాహృతమే. శ్రీ రామజనన సత్క థఛాభూవీ.తమిగు బాలకాండ 
మట్టది కాదా? యని ప్రశ్నింపరాదు. గతానుగతికన్యాయము మటుపునకు రాం 
గూడదు, హనుమున్మం త్రములలో సుందరహనుమన్న్యం త్రముగలదు. ఆమం త్రము 
హనుమన్మంత్ర ములలో? బ్రధానము. ఆమంత్రము నుపాసించుచుం దత్పౌగవ 
చివ్నామగు నాసుందరకాండమును బొరాయణము చేసినచో శీఘ్రఫల ప్రద మని 
"పెద్దల భావము. మంత్రమును వదనీ కాండమును బారాయణము చేయుచున్నారు. 
భక్టి ౫లిగినచో నాహనుమంతుండే శ్రీరామచంట్రునానలతి సకలసు రుపార్థముల 
నీంజూలును, 

ఈరామాయణమును గుజించిన గాథ యొకటి కలదు. అది రామాయణ 
వ్యాఖ్యాతల చే. జెస్పంబడ లేదు. గాని యొకచో వ్రాయంబడియున్నది. అది ముఖ్య 
మని యిట వ్రాయుచున్నాండను, 

భ కుం డొకండు కుటుంబపోవణ ఖేసమున శ్రీమద్దాామాయణము నే పురా 
ణము చెప్పుచు జీవించు చుండెను. ఆతం డొకతటి సంసార బాధ లధికముగా మన 
స్సును బాధింపంగా వేసి రామాయణము గెత్తుకొని కీమ్కీంధకుం బోయి యందు. 
దుంగభ ద్రానదీపరిసరమునం జక తీర్థము చెంతనున్న శ్రీరామాలయ మున, గూరు 
చుండీ పురాణము చెప్పుచుండె నంట. వానరము లన్నియు వచ్చి యాపరిసరతీరువు 
సై గూరుచుండి వినుచుండె నంట. పట్టాభిపే.కము రే ఫవంగా నాం డాభ క్రుండు 

రామచంద్రా! రేవు ప , ట్లాభి మేకము కావలయు. నాయొద్ద నేమియు లేదు. వమి 
చేయుదును? అంతయు నీభారమని మనవి చేసి కన్నీరు నించుచుం జని యాచుట్టు 
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నున్న పల్టియలకుం బోయి పదార్థములను నై వేద్యమునకుంగా సంపాదించి తెచ్చా 
నంట. ఉదయ మాభ కుం డచ్చటికి వచ్చుసరికిం బచ్చనియాంకులతో జేవాలయ 
మబంకృతమై కన్నులసండువు గా నుంజెనంట ఆభ కు డానందపరవళుండై తెచ్చిన 
పదార్థముల వండి భగవంతునకు సమర్పించి పట్టాభి షక సర్షము చదివి పురాణము 
చెప్పు నంట. ఆసర్లము పూర్తియగునప్పటికి చానరము లన్ని యు. జెట్లకొమ్మల 
నుండి దిగి నచ్చి యోయన వై  బాపాణముల వై చి పోయె నంట. ఇదియేమి గ్రహ 
వారమో యని యాయన రాముని నేకాగ మనస్సున ద్ర్రార్థించి తిరిగి చూడంగా 
నాపోపాణము లన్నియు బంగారుముద్ద లై కన్సడియె నంట. ఆభ కం డాయద్భుత 
మును గొనియాడుచు రామనుహీమమును వేనోళ్ల బొగడుచుం బోయె నంట, 

ఇట్టిగాథలు పెక్కులు గలను. వాని నన్నింటిని వ్రాయుట కనకాళము లేక 
వదలితి. రానుమహీ మనమును చెలుపునంతటి పాండిత్యమును నాకు భగవంతు డీయ 
లేదని విచారించుచున్నాండను ఇంక నీచర్చ మాని రామాయణమును జదివి శ్రీరా 
మనమూ ర్తి యుప దేశించి నట్టు 'లజుంగందగు నొకటి కం డుదావారణముల 
జూ "పెద, 

దేశే చ్రేశ్చే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవాః, 

తంతు దేశం న పక్యామి యత్ర భ్రాతా సపోదరః.? (యు, ౧౦౨. స, ౧౨. క్లో.) 
లత్షుణుండు రావణుళ_క్రిబే మూర్చిల్లంగా వగచుచు రామమూర్తి వచించినవాక్య 
సిది. రాముని శ్రాతృ వాకళ్సల్య మెంతేయు( గొని యాడందగినదనుట యంత ప్రశ స్త 
వాక్యము కాదు. శ్రీం మమూ ర్షి యి ట్లుపదేశించె నన్న వాక్ళమే ప్రశ స్తతమ 
ము బ్రదియే నేర్చుకొనందగినది. సోదర వాశ్చిల్టము గల వాండే మనుషున్టం డన్న నీతి 

నీరూపమున భగవంతు. డుపబేశించెను. సోదరుని వైరినిగా భావించుట రాతస 
కృత్యమని పరమపురుషుడు నొక్కి, చెప్పెను. సోదరునికన్న నెక్కుండగు బంధు వే 
లేడని యొ క్తి చెప్పెను. భార్యను బురస్కరించి సోదరుల విడనాడుట మిగుల 
ననాస్టాయ మనునీతి యిటనుండి గృహీంప(గగు. ఇట్టి నీతు లెన్నియో రామాయ 
ణమునుండీ చూపవచ్చును. 

“క న్యాపితృత్వం దుఃఖం హీ సర్వేహెం మాన కొంథీణామ్.)” (టం కాసు కొ శ్) 
కన్యకుం దండ్రి యాట ని$క్క_ముగ దుగిఖ 

కరము మర్యాద గాంవ్మీంచుథీపురుషులకును. 

సుమాలి తనపు త్రికయగు 'కై కసినిగూర్భ్చి చెప్పిన శ్లోక మిది. ఈయది యీకాల 
 మునందేకాక యాకాలనుందు ననంగా రామజననమునకన్న6 బూర్వమే యను 

ఛవసిద్ధమైనట్లు కనుపట్టు. 
ఇట్టి విషయముల నెత్తి చూపం బూనినచో రామాయణమంతీయు నెత్తి 

వ్రాసిన ట్లగును. కాన మానితి. నావంటి యబ్బమనుతి కాపని శకస వమైనదియు. గాదు, 
నుహోత్తు లాపనికిం బూని నాముథాదు లగుదురుగాక, 
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యే 

ఈ ఛభాపాంతీరీకరణవిషయము., $3+ 

ఇక దీనీ గుణించి నాలుగునూటలు ప్రాసి యాపిషయమును ముగించె / 

దను. రామాయణమును బలువు రాం ధ్రీకరించిరి, భాస్క.రకవితల్హజుడు తొలుశ ' 

రామాయణమును జనింగించెను, కథాభాగమును గ్రహించి స్వేచ్చగా ప్రా సెను, 

ఆవల రంగనాథాదులు క్రొ త్తకథలు చేర్చియు వర్షనాంశములను దో(చినట్లు. 

వ్రాసియు రామాయణసును బూ ర్తివేసి “ధనాస్టస్త స యని సంతసించిరి, వా . 

భావము గామాయణ కథ యందఅకుం చెలుసుటయే యని కనబడును. రంగ 

నాథరానాయణమునందు కాలనేమివృత్రాంతము సులోచనాసహగమనము - 
లోనగుకథలు క్రొ త్తగాల జేర్పంబడ్నవి. పంపాసరోవరవర్ష నము లోనగుఘట్టముల 

యం దించుకంతయు మూల మనుసరింపంబడక యిష్టానుసారము కల్పనలు కల్నింష / 

బడినవని, అయ్యలరాజు రామభ ద్రక వి మొల్ల లోనగువా రీపద్ధతి నే యనవలంపిం | 

చిరి. ఈగంథములద్య్వారా రామాయణపవి త్రీ తచరి త్రము లోకులకు ఏస్పప్థ్ట మెనది, 

శ్రీగోవీనాథము చేంకేటకవివరేణ్యులు యభామూలముగొ ( చదెనింగింప 

నారంభించినవారిలో మొదటివారని నాయతింగినంతనణకుం దెలుపలను, ' 

వారి గృంథము నేం జదువలేదు. అందందు. బదిపద్యములు చ దివితిని, మూలా 

ర్భము “సదలకుండం 'దెనింగించిన ట్లగపడియెను. అది భారతాదులం బోలి పద్య : 

గద్యాతి, కముగా నలరారెడు. “దానిం జదివి లోకులు చాలమంది సంతోషీం ' 

చిరి. శ్రీ వేంకటగిరి సంస్థానకవీశ్వరు లై వారు పెక్కు గ్రంథముల రచించిరి. పీరు " 
రామాయణమున నాజుకాండములను మాత్రమే రచించిరి, ఉ త్రరకాండమును 

వదలిరి. కారణ మేమో, 

ఆవల శ్రి వావిలికొలను సుబ్బారావుగారు యథావమూలముగా జెనింగిం. 

చిరి. నిర్వచనముగా వ్రాయుటయే వారిభావ మైనట్లు కనుపట్టు దానినింగూడ నే. 

జదువలేదు, నాలుగ దుపద్యముల నెం'దై న. దదివియుందు నేమో, వీ రు త్రరకాండ 

మునుగూడ6 చెనింగించి సపలమునోరభు లెరి. ఏ రొంటిమెట్ల బా మభ్యద్రుని. న 
ఈ ఓ€/ 

యాస్టాన విద్వద్భు క కులు శ్రీరామమూూా ర్తి రయ్ వీరిని బిలుపించుకొ'ని తీమయాస్థాక 

మున నుంచుకొని రను కింవదంతి కలదు, ం.! 

నేనును రామాయణమును మిత్ర, ప్ర రణమున నే రచించితి, శ, 'ఛొమునూూా శ 

కరుణ నాయందు. గలదు గడా యనయే నా నమ్మకము. రామమాం = _ర్హి యాజ్ఞ( 

గొని యాశావ్యరత్నమును 'దెనిగింపం బూనలేదు. మ॥రా![ శ్రీ వావిళ్ళ, 'వేంక 
టేళశ్వర ళా స్తులు గారు తొలుదొలుత నన్ను? బద్రోత్సహించిరి. ఈుంగతి గ్రంథము 

నంబే వ్రా సితి, ఆవల మ!రా! శీ, అల్లముపాటి పోలి రెడ్డిగారు నాయూహాను దెలిసి 

కని విసలం టోత్సహించిరి "ఫీ; నెల్లూరుజిల్లా అత్తే కూరుతాలూకా మంగు 

పల్లెవా _స్తవ్యులు, నాల శ్రేయస్సును గోరి బ బ్రహ్లాండపురాణము ద్ర ణముసకు సర్వవిధ 
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ముల సాయముం జేసిరి ఈరామాయణమునకు మూడువేల భూప్యము లిప్పింతు 
మని వాగ్దానమును జేసి యారీతి గాం దమబ౦ధువులు మిత్రులు నగువారలతోం 
జెప్పి వాక్కు ను నూనృతీనిమగ్నముగా నొనరించిరి. వారివేరు లన్నియు గ్రంథము 
ననే యగపడును. ఈ ప్రయత్నమునకు వారింగలిని నిర్వహి౦చినవారు మ1రా! శ్రీ 
అల్లంపాట్ పెం చెలు రెడ్డి గారును,గుని సెట్టి రోశయ్య శ్రేష్టి గారును, బెల్లు రామయ్య 
శేవ్టీగారును లోనగువారు. వారినామము లన్ని యు గృంథోద్ధారకులు లోనగువారి 
చరిత్రమునం గననగు. మరా! క్రీ వావిళ్ళ. వేంక శుళ్వరళోస్తులు గారు ముదృణ 
ప్రయత్నీమున సర్వవిధములం దోడ్పడిరి. నే ద్రవ్య మిచ్చిన నీయకున్నను గారి 
మును నిలుపక సాగింతునని వాగ్దాన మొనర్శ్చి దానిని నెజు వేర్చిరి. 

రామాయణము నెందలో వ్రాసియుండ మరల సీ ప్రయత్న మేల? అని 
ప్రశ్న మొకటి కలదు దానికి ను త్రరముగా నొలుగువాటలు .వాయ(డలంచితిని. 
సావధానముగా నొభావముం బరిశీలించి పండితమహోశయులు మన్నింతుకు గాక, 

రామాయణమునకు భ కులు పెక్కు_నుంది వ్యాఖ్యలు చేసిరి. వల! వాల్మీకి 
ముని రామాయణమును రచించి యిట్ట మహోపకారమును జేసీరని యందటికిం 
డెలువుటయే వారి భావము. మూలమున కీవి యరము, ఈన్లో క మోవిషయమును 
చెలుపును అని వారు వెల్ప డించిరి, శ్రీ రామాదు సీాకరితో నొకరు సంభావించు 
శతి నీయుద్దేశిము నునస్సునం దుంచుకొని యీమాట చెప్పిరని సందర్భళుద్ది 
నెజింగించిరి. భ_క్రిని బోధించు నీక్లోకమని తెల్పిరి ఈభావమున నీత. డీకార్య 
మును జేసెనని సప్తమాణముగా సయు_క్రికముగా వ్యాఖ్య శేసిరి. విశేపార్థము 
లివి యని 'తేటపజచిరి. ఎన్నియో యపూర్వవిమయములను సామాన్యద్భషికి 
గోచరింపనివానిని బోధించి మహోపకార మొనరించిరి. వారవాస్థ్రఖ్యలచేత నే 
శ్రీమద్రామాయణ మింత విఖ్యాలినొంచెను గాని లేకున్న నేమూలనో పడి 

యుండును, కావున నా రేయరగ్లమును చెల్పిరో యాయర్గమును విస్పష్టముగా నాకుం 
దెలిసినంతవజకుం 'దెలువుట నే నాయీ ప్రయత్నము. కవిత్వగర్వముచేతం గాదు. 
పూర్వకవులలో చే నెవ్వరిపాదథూలికిని సముండిను గాను. పాండిత్య మేవిషయ 
మందును లేదు, అట్టి నే నిట్టిపనికిం బూని యెట్లు నెజివేర్చితినో యీ,క్రిందివూ 
టలదాగరా మవోళ యులకు. దెలుపుకొనుచున్నాను, ఇం దధిక పాఠశ్లోకముల 
డెనిగించుతటిం గుండలీకరణ మొనరించితి. 

+ బాలకాండము, $+ 

దేవతలు విమ్షుమూ _ర్రితోం దమకసష్టములం దెలువుకొనుతతీ 
“రాద్దో దళరథస్య త్య మయోధ్యాధిపలేః ప్రభోః; 

ధర్మజ్ఞ స్య వదాన్య స్య మహర్షి సమ తేజసః, 

తస్య భార్యాను తిస్బషు హీ క్రీకీ ర్యుపమాను చ, 
విష్ణో! పు తృత్వే మాగచ్చ కృత్వాతానం చతుర్విధమ్. (౧౫ సం ౧౯ కో) 
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నీ సకలధర్శజ్ఞుం డె 4 సమధిక దాతృత్వగుణముల నలరారి 4 చుణుతిం “గాంచి 

మునిపర్య సమ తేజథీమున 6 దేజరిల్టుచు నయ్యా రొరాధ్యకు: బ్ర బృభు 4 వె యొసంగి 

దశరభుు6 డనుపేఠం 4 దనరురాజునకు హ్ శీ శీ కీర లప 4 బెలుర్పిం గాంచు 

దక్షకన్యకలతోం 4 దలంప సామ్యము జెప్ప బాలిన మువుష్ణరు 4 సాధ్యు లొప్పు 

తే, వాఠ, లవ్వాఠలందు నోశవారిజాక్ను!, నిను జతుర్భాగ ములు చేసీ 4 నీవె రాఐ 

ణుని ద దాత్మ జగ ంధర్వుథీలను లవణునిం బెలి య (జేయ బు తృేత్వుశీమును సహిఠఆపు, 

అని తెనుంగు... 

“హీ క్రీ కీ ర్రయా దక్నుక న్యా సా ఉపమా యాసాం తౌ సథ చాతురిషద్య విధానం రావణ 

రావణి లవణ గంధక వినాశాయ. 

అని గోవిందరాజులు. 

“దాతురిర్చధ్య విధానం రావేం ద్ర, జి ల్ల వణ గంధర్వవధాదీనాం దేపకార్యాణాంసడ్భా వాత్ 

౪ % అని నాహేశ్వర తీర్థులు వ్రానీరి, 

హీశీ కీ రులను కన్యకలు మువ్చ్రరు దయునికుమూరిత అని తెల్పుటయు, 
నాల్లుభాగములుగా నిను నొనరించుకొని యవతరింపుమా, అనుచోట రావణు 
నింద న జిత్తును లవణ గంధర్వుులను వధించుటకొజు కని వ్రాయటయు ముఖ్యములు, 
లవనగంధరు్ప లని వ్యాఖ్య యుండంగా గంధర్వ లవణుల నని వ పదస్టిమున వ్రాయుట 

రాముడు రావణుని, లశ ణుండు రావణాత్త జుండగు నింద జిత్సును, భఠతుండు 
గంధర్వుని, శత్రుఘ్నుండు లనణుని జంపి రన (కృమమును “జలయం చేయుటకును, 
రాను లత్షుణ భరత శతు త్రుఘ్నులను గ్రనుము సనుసరిం'చియు నని 'తెలియందగు, 
బంతియశోని పదర్ధీము పదురక చేసిన యప సాధథమని మహోశయు లూహీంపరని 

నావిశ్వాసము. 

ఇందు వ్యాఖ్యాతలు ప్రీ శ్రీ కీర్తలు దతకన్యక లని తెలుపకున్నచో, 
నాల్లువిధములుగ విభజించి మనో రావణాదుఏను సంహరించుటకై యని 
బో ధింపకున్న చో వీ శెవరని, ఇ 'చెందుల కని సంచ నహూము లుదయింపక్ ఫోవు, 
వానిని వారు తీర్చిరి. ఆవిషయమునే యిందు. జేర్చితిని మజీయు 

(“న చ పుతృకృతసే స్నెహం కర్తు వర్తన పార్థివ 

ఆహం కే ప స తిజూ నామి వాతా తౌ నిద్ధి రాక్షసా, 

ఆఅవా౦ చేది మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్ర నుమ్ ,*” (౧౩ క) 
“వసిస్టో2 పి నువే లేకా యీ చేసే తేవుసీ నరాః. 0) 

న్లో (౨౦ స. ౧౪. 
(చేతి, 'సత్రకృతం న్నేహం పుత్ జ్వేన కృతం స్నేహం కుం నార్హసి 3 

అని తీర్థులు. దీనితరువాతికోకమునకు . 
“రామస్య పఠ,బ బ్రహ్మత్వం సూదయ నావా, 

అని గోవిందరాజులు ఛ్రానిరి. అఆవ్యాఖ్యను, ఈయనతారిక ననుసరించియి 
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చ నరపర! గోమునం బెరింగిథీనాండు కుమారు డటంచు స్నేవావి 

నస్ఫుఠణము నొంద6బోకు, దనుథ్టీసూ నుల6 జంపలం జాలునంచు సే 

నరసీ ప్రతిజ్ఞ చేసెద కథణావనిలో హతు లైనయట్టు ల 

య్యిరువుక నిళ్చయింపు మిది 4 యొట్టు లెజింగితి నపష్న6 జెప్పెదకా. 

అను నీపద్యము ,వ్రాయయబడినది. అవ తారికయర్థమును జేర్చనిచో రసపుష్టి తగ్గక 
మానదు, 

“అహం వేది” అను శోకమునకు 
దీ య 

“ఆహం బహుగుయాపాసచేన లబ్ధజ్ఞా నః య ద్వా యోగ బలసాకైత్కృ త పరాపఠత త్త 
3 యాథాత్మ న్! 

అని గోవిందరాజు లనేకభంగుల వ్యాఖ్య వ్రాసిరి. నేను దెలియుదు ననంగాం 
బెక్కు_మంది గురువుల సేవించి విజ్ఞానము గలిగి మోవమార్షమును గనంజూలు 
తపోనియమములను బూనిన నే నని తెలుపకున్నం జప్పిడిగా నుండును. కాంబట్టి 

జపా ఛా మం కొ యర్ధ్థపుష్టి నిచ్చు నీవా్యాఖ్యానసా రమునే గృహించి 
నీ పెక్కండ్సు గురుల సేథీవించి జ్ఞానము నంది యపవక్షమును బొందు శనట్టి కృత్య 

ముల జేసీ మునినయి 4 వెలయు చే నీరాము సత్య పర్నాక్కను4శాలి యనుచు 

మణి మవోత్తుం డని థీ గులుతింప( జూలుదు చేసి కాడు ససీస్టథీమౌని పతియు 

"నెటు 6గంగల జూలు మళథీహిత లేజుం డౌటచే.., “08 కళ ధి ధట ఇధి ౨ అధి 8 నడి + 469 

అని తెలింగంచితిని. “అహమ్ అనుడానికిం 'బెక్క.౦,డ్రుగురువుల సేవించి యని 
యర్థము వ్యాఖ్యాతలు చెప్పిరి, కాని వాలీకిభాన మేమో యెవరికి? దెలియునన్న 
సృశ్న మసంగతము. అ ట్రన్నచో నింక వాల్ఫ్మీకియే నచ్చి నాయర్థ మిది చుడీ యని 
తలంచినపు జెల్ల నందణికు నర్థము చెప్పవలసివచ్చును. 

మా నిషాద సృతిస్థాం తష నుగమ శ్చాళ్వతీ సృమాః, 

య తెౌ,_9ంచమిథునా దేక మవధీః కామమోహితమ్.?” (౨ స ౧౫ శ్లో) 
క వినునూనిపాద కాంచమి,భునమున నీ వేటి కొళకండు 4 గునిమీతొ కామం 

బున వోూహము నొందుచుల గడుం, దనరలో నిలంగనుమళాశ్వ థీతమగు చ్రుతిస్థక. 

ఇటం బెంచి సెద్దపద్భిముగా (వ్రాయ వీలుకాదు. కాన నశ్హు వ్రాయంబడినది. 

స్మా అయోధ్యాకాండము. క్ష 

వక నే ప్రియ మాఖ్యాతుః కిం వా భూయః కరోమి శే. (౭. స, 3౪. క్లో 
— య 

రామే వా భరతే వాహం విశేషం నోసలతయే ” (3 ల. AD 

చ. మనమున కింపుంబెంస6 దగుథీమాటను జెప్పిన నీకు నేమి యి 

య్యను గలదాన; నీసవతిథీయాత్నేజువై నిటు ప్రీతి యేలాకో 

య నియెద జే సు? రాఘవునిశయందును నాసుతునందు భేదముకొ 

గనుంగొనం జూల నిద్దటును 4 గాదిలిపు.త్పు లె నాకుం గావునక్, 
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శై క మంథరకు ను త్తరము చెప్పుచున్నది. మంథరా! రామచంద్రు, నకుం బట్టాళీ 

చేకమహోత్సవ మనుసువార్హం జెప్పిలివి. నీకు దీనికింగా నే నే మూాయంగలదాన, 

అని పలికి నాకు రామభరతులలో భేద మేమియుం గానరా కున్నదనియి, 

గోవిం దరాజు లు 

నను సపత్నీపుత్రే కథం నై తావృశీ ప్రీతి రిత్యత ఆవా.” 

అని యనతావిక ప్రానీరి. ఈయనతారికభానము తెనుంగున( జేర్చిన నంతర  సవుష్టి 

కనంబడుచున్నదో పరికింపుండు. మంథరకు సవతివుత్త్రుండగు రామునియం బేల 

యిట్టి వ్రీ తియను దుర్భావను గలదు. దానిం బోంగొట్టందగునను భావము నూ 

హించి "యనునర్ణ మెంత సరసముగ నున్నదో పాఠకు లూహింతురుగాక, ఇట్టి 
వ్యాఖ్యాత లయభి ప్రాయము చేర్చుట వాలీ ల్మకి భావము కాది దనవచ్చునా! 

ఇట్ల తావులసంబంధమును గల్పించు భావము తెనుంగున6 జేర్చితి, “రామం 

దశరథం విద్ధి” యను మొదలగుక్లో కములం 'దెనింగించునవు డాయర్థముల నెజుంగు 
రీత్రి (క్రింద వ్రాయంబడీనది. కావున వాని నెల్ల నిట వ్రాయ లేదు. 

49 ఆరణ్య కాండము. $+ 

“(గేం దృ స్టో శత్రు, హంతొఠం మహర్షీ ణాం సుఖాపహాం, 

బభూన హృష్టా వై చేహీ భర్తాఠం పరిపస్వ జే.” (30. స్మ 3౯౦ శ్లో.) 

తుక్లోకమునకు ఏసమాలిక వ్రాయంబడినది. వల యనంగా మూలమునం 
దున్న తచ్చబ్దమునకు సీత్ర యెన్ని యెన్ని విధములుగా నూహించియుండునో యన్ని 
రీతుల వ్యాఖ్యాతలు దానియర్థమును చేటపజి చిరి. ఆయర్థముల సారమును బెనిం 

గింపకున్న నది తెలులో శా జీవో యని త త్సారము నటం జేర్చితి. ర్పిన్నియ్య 

ములు వాల్మీ కి యూహిగ౧చి యుండునా? యని కొండబటు ప్రశ్నింతురు. ఊహించి 

యుండంగూడదా? యనునదియే దానికీం నగును త్రరము. పాలీ ) కిభావ మిది కావ 
చ్చును గాకపోవచ్చు ననువారు కొందు గలరు. . వాలీ రీ కిభాన మిది యని చెప్పు 
వారే లోకమున నుండే యను నదియే వూరికీ సమాధానము. 

9 సుందనకాండము. + 

“దదర్శ చంద్రం స హరి పృవీఠః ఫోహ్లూ యమానం సరనీవ హంసమ్.”(_౨. స. ౫౮. శ్లో) 

తే, సకనునం జనుచున్నట్లి 4 సన్మరాళ, మట్టు పనచరకుంజరుం 4 దమలళశిని 

గాంచి అంకం బృ వేశించి 4 కార్య సరణి ల, దీర్చ మది నెంచె; రామభశీ కిని జెలంగి. 

ఇందు నాల్లవపాదమున నున్న ' “రామభ కి కిని జెలంగ” అనునది 'ప్రుశృ తార్థమును 

బోవించును గాన నెక్కు_వగం జేర్పంబడినది. 
“న వీకసేనాగణకో చ్యవంతి న వృజ్ఞ మాదాయ విశాలసారమ్, 
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న మారుత స్యాస్య గతలేః ప్రమాణం న చాగ్చికల్నః కఠణేన వాంతుష్.?” 
(ర౮. స. ౧౨. కో, 

పరునిమర్శింపునూ; 4 సుకపతినిజయించినట్టీ వీరా! విను శ మాతం డొకంజె 

శ త్కుబలౌఘంబు 4 సవుయించు చున్నాడు కనుక నాతేనిపయి€౬ థీ జనుతరుణము 

నందు సైన్యములు సహాయము చేయంగ6 జూలవు; మటి యల్పథీసాఠమైన 
వృజ్ఞము6 గొని కపిళథీసరు మెకి6 బోకుము వాయువుకం టి జథీవంబుమిన్న 

. గాంగ నాతని కుండును 4 గాఢవహ్న్ కల్పుండగుల గాన ముహ్ఞ్యైదిథీకములం జంప 
నలవి గాకుండ్యు నేం జెప్పిథనట్టి విషయమున నె చక్కాంగం బరికించి 4 పనిని దీర్చ, 

అనునది వై శ్లొాకమునకుం దెను(గు. శ్ఞాకమునకు వ్యాఖ్యాత లే యర్థమును వ్రాయ 
కున్నచో నె నట్టుగా నర్థము చప్పుదురో “ఎవరికి వారే యమునాతీ శే” యన్న ట్లగును, 

కాన వ్యాఖ్యాతల “యభిప్రాయము ననుసరించినం గాని మూూలాడ్డ మిది యని 

కేలదు. ఆయర్థసారమే యోోనాభా పాం త్రరీకరణమని గ,హింపందగు 

వంక నుదావారణములం జూపి యుపోచ్భాతమును జెద్దది చేయందలంపను. 

ఎందెందు వ్యాఖ్యా నాభి ప్రాయము ేర్చంబడినదో, ఎందెందుసమా నార్ధకవి శేవణ 

దిగితీయము కనంబడున్తో ఎంబెం దవతారికభావము కూర్పంబడినదో, ఎందెందు 

మూూలార్థమును బోమీంచుసాం కె చెక్కు.వగ వ్రాయబడిన దో, ఎందెందు సంద 

ర్ఫోచిత ప్యాఖ్యానోదావ్భృాతగాథలు వ్ర వాయంబడినవో యాయాయితావుల “ప్రద 

మిత్ల” మని జేటపడుటకై. క్రింద వ్రాసేశిని. పాఠక శ్తేకములం దొలంగించుటే 
యట్లు ప్రానితిని. గాని గ్రంథము పెద్దది గాం గనంబడవలయునని కాదు. 

ఛపాంతరీకరణ మున మూ లార్థమునం వాష్థ్రఖ్యానక_ర్హలు _వ్రాసీనదంతయు. 

జేర్పరాదనియు దాన బెక్కు_కీడులు వరా 6(డుననియు వాల్మీ క్రి యుచితేజ్ఞుండు కాం 

డని “తేలుననియు లోనగు పృశ్నముల నొనరించు వారి కరేదందు నాహౌవ మిది 

యని కేటపడునట్లు వ్రాయంబడేయే యున్నయది. దానీ నిట వ్వరింిప(6బూననుం 

'వేండినీరు పోసిన నిండ్లు కాలిపోవునని భయంపడునట్లు మా లార్భమును చేట 

పతీ చిన వ్యాఖ్యాత లు చిశజ్ఞులు కారను సంశయ మొందుట యంతీగా సమం౦జ 

సముకాదు, వాలీ కీవరిటి 'సుస+కవిశిరో మణి యంత యాలోచన లేనివాడును 

గాండు. వ్యాఖార్టనక ర్త ర్తలభావము వాల్మీకిది కాకపోవచ్చునను శంక నొంద నవ 
సరము లేదు. వాల్మీకి ం యుచితజ్ఞుండే. వ్యాఖ్యాతలు రసికులే. శంక నొందువారి'శే 
యోాక వ ములు గలిగేనవి. 

' ఈ కావ్యమునకు మహో పాధ్యాయాదిబిరుదాంచితులయిన బ్రహ్మా లీ, వేదము 
"వేంకట- రాయ శొస్తులుగా గే ఆంధ్ర ఫీ శ్రిమద్దామాయణ మని సరిడికి, కృతిపతి 

శ్రీరామచంద్రమూ ర్హియే యని నాట హిత ముప చేశించిరి. ఈపద ద్ధతిని రచించిన 

'చౌగని “హాచ్చరిం బిర. రెండు సూడు స్థలముల నాపదస్ట్రముల వీని వొర్షి ౦చిరి. 

“రావుం దశరథం 2 పెద్ది” యను శ్లోకమునకు శే వ్రాసీపంపిన కొందమును గాంచి పర 

మానందము నొందితి మిది 'బాగున్నదని లిఖంచిర. సర్వవిధముల నన్నాశీరదించి 
శంకావిరహీ తునిం గావించిరి, 

(౫ 

౭ 

తి 
29 
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4 కృతజ్ఞ తే, శకం 

గృంథరచనకుం బోళ్సహించి యభయ మొసంగిన, అంధ్ర రథోచదార 

కులు ఛాషూభిమానులు దా నజతకర్ణులు కరుణా నీరధులు నగు మ! రా! శీ, వావిళ్ల 

వేంకటేశ్వర కొస్తులుగారికిని, రామాయణాం ధ్రీ కరణమునకు చాండప్రలకు ॥ 

కృష్ణమూర్తి రివతె సాయపడి శ క్రికిమించిససాయము స్వహ స్త స పరహ | స్తరూపమస 

నొనరించిన సడ్వత్లులు జేవతాభ రులు ఆ శ్రి శపోమకులు నగు మ!రా!్టీ 

అల్లము పాటి పోలిశెడ్డిగా రికిని ద్రవ /చ్యవివయమున చేలోసము బున్నను సాయ మో 

సనిసెట్టి రోశయ్య శ్రేష్టి, అల్లంపాటి పంచల రెడ్డి, Mey వళ్ళో 
తులకును, అచ్చుప్రతీని వ్రాసీయిచ్చి యో నీకో మయి మురలం బరింఛి స కుపక్ళశ 

నొనరించిన సామిత్రులగు బ్ర శీ "కాన న్యతీర్థ మద్దులపల్లి వేంకటనుబ ద్రహ్గణ్యశా సి 

కావ్యతీర్థ బనమంప చేంకటసు బ్ర వ్యాణ్యకర, గోరికిని నాకృతజ్ఞన 55 దెలువుళొను 
చున్నాండను. 

48 ప్రార్ధన. Kt 

కార్యము నాదృష్టికం నడుంగడులో బెద్దది. పాండిగ్యే మో వాల తక్కువ, 

ముద్రణ మారంభించుతటి నే సరిచూచుట, “ఇట్టగుటం జేసి పెక్కు తాల య కి 
ప్రాసోదిదోమము లుండవచ్చు. ఉండవచ్చునను సంశయ మేల? ఉండ కళ్ప్పదు. ఇ 
వ్యాకరణదోవముల లెక్కి ౦స శక్యము “కామో, వన్ని తప్పులుగా వ్రాయకున్న 

నేమనీమూత్రము ప్ర పృశ్నింపరని నమ్మెదను. భక్తి నొండె సతిష్టం గోరి యొండె 
ఎట్లో రచించతి. ఇద తప్పు. దీని నిట్లు సవరించిన శూ౫ని చల పెడు సత్పురుషుల 

పాదారవిందముల రిరసానహీంచెద. గుగువులని సంభావించెన. ఒక్క. తావున 

ను త్రరకాండమున నాహ్వమని పడినది. ఆహ్వాళబ్దము ప్ర్రీలింగ మని యెటు౦గు 

దును. ఎటో పడినది. కుమింతురు గాక, 

కం వా స్ర్రాకనయా పరోపక్ళ తిన స్వాభావిక స్రద్దుణః ౧” 

అన్న నూ క్రి గట్టిగా వల్లించిరి. 

శ్లోనిందతు నందతు వాస న్నసూయు రననూయు కక్క కిం లేన, 
య త్సన్వానసగమణాయె వేదం మను తు పాభేయమ్ొ 

అను సద్య్వాక్యమును మజువలేదు, సండితీకవ్రుల కింతకంతకొు నెగ్కు.వ వీన్నవింప 

నక్కి లేదు. ఇందలి తప్పు లన్నియు రెండవసారి ముది,0చు నదృష్ట్రము నాకు 

సజ్జనుల యాళశీః సృభావమునం గల్లినవో సనరించుకొందు ను. శ్రీరామచం దృ్రకరు 
ణు గురువ శేణ్యుల యాళీ రార్టిన నములు, పండితకవుల ధరర ఓ క్ఫోతియు సయం 

దొుండుళగాక్ యని నమ్ముచున్నాను, 
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ఆంధ్ర ర్రినుద్రా 

ప త్ంస, 
నో ౧ 

ఉడారకులు, 
థ్ 

లీ 
అల్ల ంపొటి పోలిరెడ్డిగారు మంగుపల్లె 

అజ్లంపాటి 'పెంచెల్ రెడ్డిగారు 1 

సై, 9 జ్య ర నుని సెట్టి రోళశ య్యశే స్రీ గారు కుల్లూరు 

లై జం బొల్లు రంగయ్య శ్రే,స్టి గారు పాఠ పల్లి 

, క బొొల్లు రామయ్య శ్రేష్టి గారు మదరాసు 

గోపషరము గోపాలు రెడ్డి గారు గోపవఠము 

చలా వెంచుపాపిసడి శారు చండ పలి 
య య ల్ లగి 

ఏచూరు చెంచుసుబ్బయ్య గారు శేషమాం బొపుఠకము 

అల్లాడి జగన్నాథళాస్త్రులు గారు బి ఏ ఎల్ టి వేంకటగిరి 

జి. రా మేళశ్వురరావుగారు బి ఏ బి ఎల్ అనంత ఫ్రుఠము 

పత్తి రాభువుళంశ్రేస్ట్రి గారు కడప 

భోగ న్నాథము వేంకటనుబ్బయ్య శ్రే ష్టీగారు 5} 

శ్రీమతి. తలుపుల వేంకటసుబ్బమ గారు 33 

చేలమూరు రామి సెట్టి గారు ఒబుళొయపల్లె 

ఫీ మతి. తోట నరసమగారు కొలూరు 
Ww వ య 
దినరక్న్షక నభ కడప 

శ్రీమతి, సముద్రాల లక్షుమ్వగారు 3 

నిర్వాహకులు. 

విరూరు పీచ్చయ్య బి ఏ గారు కడప 

కురోడీ గుండురాను బి ఏ వి యల్ గారు / 
శ నివాసరాను వి ఏ వి యల్ గారు 5 

పీ, పి. చేవరాజాలు నాయుడు చి ఏ వి యల్ గారు 7) 

సార్ధ్సడే సర్వో తీమరావు బి పీ భి ఎల్ టి గారు 1 

కాకూరు 

పాటూరు వీరమురాజాగారు కలుపాయ 

లోకా సుబ్బయ్య గారు సోమశిల 

పా ప్రతిప్ట్యు కొండారెడ్డిశారు రామపుఠము 

చిట్లూరు వేంకట య్య కుమారుడు రాచ య్య శ్రేష్టి గారు మంగుపలె 
or © య 

నేనులపాటి పోలయ్య "గారు అమానుచిరు వేళ్ల 

యణమునకు సవహాయము'చేసిన వుణాస్రత్తులు ఉద్ధారకనిర్వా 

వాకపోషకనామంబుల నిందు. గ్రిందం బేర్కొనంబడుచున్నారు. 

శీ మహారాజూ రావుజేంకట కుమాఠమహీపతి సూర్యారావు బనాదూర్ గారు. 

(నెల్లూరుజిల్లా 
37 

39 

( నెల్లూరుజిల్లా 
13 

(కడపజిల్లా) 

(నెల్లూరుజిల్లా ) 
డగ య 

(2 



ర్2 వశం స, 

ను/రా॥రా॥ | క్రీ,$యా దొళ్ల్ శేన య్య శ్రేష్టి గారు 

33 

33 

7) 

EE 

39 

7 

సి 

గ్) 

CR) 

a) 

UR 

1 

2) 

27 

22 

27 

y) 

3 

72 

5) 

3) 

2 

గీ 

మురుకూ'టి కొం డారెడ్డ గారు 

అజ p 
నున్నా లత్మీనారా యణ శ్రేష్టి గారు 

పప్పు జేంకట సుబ్బా రెడ్డిగారు 

బుట్టి ప్రవ రడ్డి గారు 
రావూరు వేంకటసు బ్బా రెడ్డిగారు 

పరా వెంగయ్య శ్రే ,ష్టీ గారు 

చల్లా వేంకటనఠసొ రెడ్డి గారు 

నాగిరెడ్డి కొండా రెడ్డి గారు 

భూమా సుబ్బ య్య శ్రే ప్పి గారు 

చలా పెంచెలరెడిగారు 
య (లి 

వైనురి చిన్న పుల్ల మరా జుగాళు 

చింతలపల్లె వేంకటనర సొ రెడ్డిగారు 

వాకాటీ నారసీంహారెడ్డి గారు 

గుం డ్రా, శేపారెడ్డిగారు 

కొండూరు వేంకట సుబ్బరాజు గారు 

నంగవరపు నరసపునాయ డు "గారు 

మలు వేంకటరెడిగారు 
య జె 

నారపునెడ్డ నరసాసెడ్డి గారు 

కాలుప ముసల్ రెడ్డిగారు 

గంజూము నరనీంహాభార్యులు గారు 

బెడుసుపల్లి 

టో! జ్ 
ఇాప్పురాళ్ల పల్లె 

చుంచులూరు 

బమపరము 
అా్జీ 

కామిరెద్దపాడు 

గార్గది న్నెవాడు 

సెనుబరి 
ఆలే 

కలు వాయ 

3) 

గోలూరు 
a2) 

23 

రు స్టూరురాచపా యు 

మహిమలూరు 

9) 

గ్) 

ము సాపురము 
జట్టే 

గర వరము 

శో పస ద ము 

కం సముద్ర 

CR) 

చీతాయసలె 
ap) 

నుహింనుబూారు 

సామి వేంకటాచలము శ్రే స్టిగారు యమ్. యల్.సి, మదరాసు 

ఐడనూను లత్మయ్య గారు 
స క్ శ 

శ్వా శ్రీ2ీ అగ (rs మద్ది నె cub య్య ; స్థా గారు 

పోవకులు. 

కంచిరాబో నరసింపూయ్య గారు 

సుంకేసుల సుబ్బ య్య గారు 

కందనూరు గురుమూ ర్త య్య గారు 

మాడుగుల సుబ్బయ్య గారు 

నూకల వేంకటనుబ్బ య్య గారు 

బోచంపలె ఆతొరాను య్య గారు 
౧6 ఆలీ 

సల వళ్ళ రు య తేబ్లము మునయ్య శ్రే ష్టిగారు 

కలిణాటి సెంచెలుచే షీ గారు 

కీ కాఘిళ ఫు శీ పిగారు కాడికి వ "2 జ్ఞ ధీ గార Dy dH ల WE mt 

మంచిరాజు శేషగిరిరావు గారు 

మంచి రాఘవయ్య గారు 

సంబటూరు వేంకటసుబ్బయ్య గారు 

కమలకూరు 

we wy wy చాప్పుర పల్లె 

కదప 

కలీ 
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7} 

ఆ పారావ్రు పేట 

బద్వేలు 

గొ ౦డాపుఠరము 
స 

yy 

( శిలూూరుజిలా 
భగ crt 

(కడపజిల్లా) 
mn 

త్ 

3? 

jy? 



ప్రశ ౦న, 

మ॥రా॥రా॥ క్రీ, నూలెపాటి సుబ్బరామయ్యి శ్రేస్టీ పీగారు 

శి 

11 

1} 

ఫ్ర 

CR) 

+1 

త్రి 

9? 

శీ? 

శి) 

ళ్ 

శీ 

ల్లీ 

73 

77 

37 

శ్రి 

9) 

శ? 

కీ 

గ్ 

శ్ర 

11 

CR) 

17 

,) 

1 

త్ 

గ్గ 

?) 

59 

శ) 

1? 

దొ మరాజు ఎ8కలరాజుగారఓ షరాజుగారు 

ఇందేటి సుబ్బరాజు గారు 

సంగరాజు వేంకటసుబ్బరాజు గారు 

మునగపాటీ వెంగమరాజుగారు 

మునగపా టి వేంకటనుబ్బరాజు గారు 

మునగపాటి నల్ల మరా జు-గారు 

అమరా సుబ్బరామయ్య శ్రేష్టి పీ గారు 

ఆనురాొ నుబ్బరాయులు'శే శ్రేస్టిశారు 

సన్నపురెడ్డి శేషాడ్డిగార 

కంచి నుబ్బ య్య గారు 

పొబోతు శేషయ్య శ్రేష్టి గారు 

వేమన రామిసె సెట్టి గారిసింగ య్య శ్రే స్ట్రి గారు 

వేమన పిచ్చయ్య శేస్థ్రీ గారు 

సుద్దప పర్లి గిద్దయ్యి మట్టీ గారు 

గంగ చెన్నయ్య శ్రేష్టిగారు 

మసి కొండారెడ్డి గారు 

సోమిసెటిీ ట్రి కృష్ణమ శ్రేష్టి కి "గారు 

కలువాయ రామిరెడ్డి గారు 

పప్పు పిచ్చి రెడ్డి గారు 

బుట్టి జేంకటరామిరెడ్డిగారో 

మెటుకూరు చెంచురామి'రెడ్డి గారు 

దరిసి కృస్లమ శ్రేష్టి గారు 

ప్తి గురుమా ర్తి గ్రే పీ గారు 

వడ్డపూటి రామయ్య శ శృష్టీ గారు 

సుంకర నరసయ్య శేళ్లి ఖారు 

తోట పొపిశ్రే, స్ట్ సారు 

మేకపాటి చి దిన నఠసాసడ్డి గారు 

'కాళే నా నశెడ్డికమారు డీ శేషె రెడ్డిగారు 

'కాకే సుబ్బా రెడ్డికమారుండు శేషారెడ్డి గారు 

మడక్లల యెల్లా'రెడ్డిగారు 

గోపిరెడి నాఠపురడ్డి గారు 
౫ ణ్ 

నందిమండలము సుబ్బరాజు గారు 

చల్లా శేషి కడ్డీ గారు 

రూపి రెడ్డి కొం'డాశెడ్డ గారు 

పల్టకొండ 'వేంకటనరసయ్య గారు 

గంగవవపు రామా నాయడుగారు 

నంగవఠపు వెంగమునాయడు గారు 

సిద్దు శేషయ్య గారు 

కసుమర్ష గురు నాథము శ్రేస్ట్రీ గారు 

పాబోతు చిన్నరామయ్య న శ్రైష్ట్రిగారు 

(కడపజిల్లా) 

(నెల్లూ దుజిల్లా) 



54 కృతజ్ఞత, 

ఉధ్ధార కులు, 

ఉ. సూనృత వాక్కు, పాండితియు. $ 'సాక్ళవునీతియు భావళుద్ధి సెం 

పూనిన సత్చ?వ ర్త రనము 4 నూహాలమించిన కార్యరీతియుకో 

మొనిత రావు వంకటకు4మారనుహీపతి! సూరష్టి ౧" య! భూ 

బానిమణీ! మనోజ గుణథపార! తీగుం గద నీకు; సత్క వీ 

శానవరాళశివంబుబను 4 శంకరుసత్క్మప నార్యసంఘ మెం 

కే నొనరించు దీవనల 4 నంతయు నిద్ధరం జెంపు నొంది సం 

తానసమృద్ధి. గాంచి గురు(ఠధర్య రతిలో గని భూమి నేలుమూ 

శ్రీనిధియా పరాత్స్గుండు 4 సిద్దుల నీ కిడుంగాత మాదృతి౯, 

wr "చాయను! కంక. 

. తనహోరికీ ర్హి ప్రశ తానని నిర్లరతేరువరంబుల సల్లి 4 తమి వహింపం 
దన చా నజీవసం $ బనుపమకల శాబ్ధిష్రూరణద్ తం థీ బొలువునొందం 

దనసద్దుణ వ్రాతీ+ఘనతీరకుసుమ౦బు జె జై వాళ్ళకు సనిణోడ 4 సరసమాడం 

దనదె దెవభ గకేరశ్న స్ఫారహారంబు నారదవీణాస$నమునం 'బెనంగ 
తే, నర్గిజసకల్పకేంబయి 1 యా ర్రిహారణ, దతం డై. సాధులీలుండై + తగి కులాన 

తంసుం జై పండి తాదృతి థీ ధనుః డగుచు, భూతలంబున వెలయును+బోలి రెడ్డి, 

ర్ అల్లంపాటే కులార్ల ప్క వల్లన నుప్పాంగ హినుకథరాభుం డయి తా 

నుల్లసిలుకా సుయకోగురు. నుల్లీక లాజాకరీంద, శమండనములు గాక, 

క, బుతమె వచించి యా క్రితుల గ నెల్ల యథోచీత్ గార: ఏంబున౯ 
సతతము దన్స్నుచుకా సుగుణ? తొలి యితం డనుసి'ధునూ కి ౦౮౫ 

థీతిం గడు నావరింప పర$శీలను భూషణ మై రహీం: న్ 

చ్యుతనిజధ ర్మ బుద్ది యుయి 4 శోభిలు నెప్పుడు ప పోలిరెడ్డి తాక, 

. రామాయణంబుో నొం4ధ్ర బుగగ నొనరింప? బూనలా, దగునని4పోల. 'బెల్పీ 

యచ్చుంగూర్చంగ6 ద్రి ది సవా స పరూస్యంబుల నిత్తు నిప్పింతు నీ ఖీ "శీ నిరాఆొంత 

మొదలిడు మా యని? 4 ముద మొప్ప నచియించి ఇప్పినచొప్పును 4 దప్పకుండ 

సాయ మొనర్చి య$జ సృము ,ప్రీతిచే గారవించుచు ధన్యుం4గా నొనర్చి 
"కే, నన్ను. బ్రోచిన సాధుగు(ణవ్ర జై క, భూపణుని దీనపోషకు 4 భూతీదయను 

మించు శ పోలిరెడ్డిన థీ మేటికరణం, బ్రోచుంగావుక శ్రీ వారి 4 పూజ్యభంగి. 
నీ, నిస్వభూగు సరులకు గ్ నెమ్మి నుదాగివానులో ధస మిచ్చి చేయుంచె4దగు విధమున 

వనతటాకారామ4వసుమత్రీ తిదశోపనయ నాదినిత్యుసం4తతుల నిలి'పె 
ను త్తమర్లుం ఢయి 4 యొప్పుగా నధమస్గులను గస్థ్ర పెట్టక 4 ఘనతం గాంచె 

వీచసాదల నెల్లం4 బ్రియమారం బోవి, చి శృతరృత్య్యిండనుభూరి4ీ ర్త రిమిం చె. 
చ గాశిశాముఖసుశే శ్ర తగణముం గొలిచి 

ధన్యుం డయ్యెను భారి చాన్యుం డయె్యె 

ra: 

౮ 



కృతజ్ఞత, ర్ర్ 

ల ట్ర్ యల బ్లముపాటినం? శా్టివిధుండు 

పోలి రెడ్డి యజ,స్ర౦బు 4 ఫొలుచుంగాక. 

చ, భనగుణమే విభూషణము 4 గాం దగు ధర్మమె తోడునీడగా 
'వఏినయమె యా శ్, యంబుగ సునృ త్త త్రమె సంప వృమదాస్పదంబు గా 
గనదురుసద్యశంపున ని(కాౌవాము విస్తృతి గోంచి మించు స 
ద్వినుతుని సాధుమానసుని 4 జెంచాల రెడ్డిని శ్రీళుం డోముత౯, 

కే, తన్ను మాలినధర్య ౦బు4తేగ ద డటన్న, సూ క్రి "సత్యంబు చేంుక4యొ ప్పీదముగ 
ద్రువ వ్య సలి చోం గ్ రిసంథతతి నిబష్ష సిద నభ _క్రీని జలు వారు+ధ న్యతముండు. 

ఉ, ఉడుగని దానసంతతుల 4 నొప్పుగం జేయుచు సజ్జ నాద్భతిం 

బడయుచు ను _త్తమర్షుం డయి 4 శ్రావణ సంతతి కల్పకంబు నొ 

గడు వినుతిం చెలంగుచు నళ4ఖండయశంబునం జూల మించుచు౯ 
విడువని శ్రీల నొప్పుతేను 4 బెంచెల రెడ్డి తనూజసంయుతి౯. 

అథవా భరమానాకతనన, 

చ. వినయము సాధున ర్హనము 4 వీద్యయు భూతగణానుకంప స 
జ్ఞ నహీ త చర్య దేవగురు4సంతతభ క్రీ పరోపకారమే 

యొనరుచునూవా పొసమున 4 గొప్పనిచి త్రము భూషణంబు లై 
తే సరం గృతజ్ఞుం డీతండను $ ధనస్యయశంబున. జెన్ను మిగాజు చుక, 

క. గని సెట్టి వంశమా కిక్క మనందగు రోశయ్య శే ప్టీ. 4 యాపర మేశొం 
ఘ్రినియతచిత్తుండు సంతత, మునుసంపద లంది సుయశథమున: దగుంగాతళా, 

చ, పరమదయకా ననుం గనుచు 4 భన్యమకతి౯ా మృదుభావణంబులకొ 

నిరతము దన్చాచుకా ధనము 4 నెమ్లిని సద్వ రియమే యొనర్చుచుకా 
రుపమ రామసత్కృృతికి 4 నిశ్చలభ _క్టిని ద్రవ్య మిచ్చి య 

ట్రారులను బ్రోత్సహీంచిన గు4ణో త్తరు నీళుండు పోచుఃగావుతకా, 

చ. గరువమొకింత లేదు తనుం 4 గానంగ వచ్చిన దీనులక మహో 

దరణము మణ శ క్రికీని 4 దద్దయు నధ ముగాంగం బ్రోవ సా 

మతమరపడుం గాని ఏ యనుట 4 దొ నెపుడ్ చెటుయగరడు  ఘాస్థలిం 

బరలగెడు లత్ష్మ్యుభూతు. డయి 4 భ వ్యగు ణాఢ్యుల నీభునుం ఉడొగికా, 

"నే, ఆయు రారోగ్య భాగ్యంబు 4 లాది యె న, సక బసంపవ లొసనంగి రీ (శ్రాశీళంక నుండు 

వాసు దేవుండు స్రోవంగ4వజిలు( గాక, సాధుగునిెసెట్టి ట్రై రోశయ్థ(మ్లైతలమున, 

 శనితుల నాకనా టినా శివా నాలానానిమ. 

గీ, యు క్షధనవ్టయ 4 మురుతరసద్భుద్ధి శ్రీ ఫీ రామసదసర+సీరుమో క 

భక్తి విద్యాగ్ ఫ్రీ ‘ పండి తాదరణేంబు దీనజ నావనళీదీ క్ష సాధు 



56 కృత జ్ఞ త, 

జనహి త-చర్భయు 4 సవాజవారత్సల్యంబు మర్యాద నెన్నుచు + మాటలాడు 

నేర్పు వాజ్నియమంబు 4 నీతిజ్జ్ఞతయు లోనుగాంగలనద్దుణ4గణము సహాజ 

తే. భూవణంబులుగా. దగ 4 బొల్లునంశ, దీపకుం డయి రాను ప్రశతిష్టం జక్క 
ర్ omy § 1 న్ జన జేసినట్టి శ్రీరంగయ్య శే ష్టి( గాచుం గాత ఢ్రీరానుమూ ర్తి స4త్క_రుణచనెప్తుడు. 

. పెద్దలం బొడంగన్న 4 భృత్యునిరీతిగా వర్తింపంజాలిన 4 భనర్టిళ క్రి 
అలీ 

యాచకులను గన్న 4 నర్హరీతిని వారి గౌరవింపంగం జాలు 4 కద్రుబుద్ధి 
యా శ్రితులను గన్న 4 యంతనే వారల కప్టముల్ తోలంగంప6ం 4 గల్లు నేర్చు 

దీనుల. బొడయగన్న 4 మానితకరుణబారగలం గొవం బూ నెడు4నలసఘున్లై ర్య 

ఆ, మొదినుండి యలర 4 నవని యశస్సున, వెలయుచున్న బొల్లు4కులపయోాధి 

చంద్రుండగుచు రాను4చం ద్రభ కుండగు, రావు యారు నేలు4 రాముండెపుడు. 

. కట్టించె నెంత వే4డ్కను బార్జపల్టైయళా స్వగ్రామమునరామ4చం ద్రమూూ ర్తి 
నర్షరీతిని బూజ 4+ నాద్భలి దన్చం గందగిన చేవాలయశ/తల్టజం బు 

వావానాదుల నిల్పి 4 వార్ష కోత్సవ మొప్ప సాగుపద్దతులను 4 జక్కంజేసె 
బీకల కర్ష్మమా 4 విధిని సాయము చేసె హరిభ శ్రివిలేతుల 4 నాదరించె 

శే, నట్టి వామయ్యి కీని 4 ననవరతము 
న తాభివృదియు 4 భారి భాగ 

పహ న పోయు 

గాత్ర శ్రీరామమూర్తి వితఖ్యాతక రి. 

PAU 

Pac 

నీ. గోపవరాన్వయశ+దీపకు: డై స్రభుళక్తి యొప్పార 4 సాధుపోవు 
ణాద్భతి వెలయంగ + యాచకబ్బందాళిం గాంచిన సంతొమ4కలిత మైన 
సాంతపంకజ మొప్ప 4 సతతవిద్వన్లోష్టి నెసగుచు దీనుల$నే తలంచి 
వారికష్టమ్ములC 4 బాపంగ నెంచుచు సత్కవ్రులం జూల ఖీ సంతేసి ల్ల 

కే, జేయుచు దయాగుణంబు ని4న్సీమమైన 
భి ర్భమును బొల్పుమిాజి న4త్యంత రాజ 
మొనుగో పొల రెడ్డి న4నూనకరుణం 

బ్రోచు గావుత ల శ్రీవ భుండు చక్రి. 

చ. ధనము బరోపకారనునం 4 దప్పశక వ్రీతి వ్యయించుచు౯ా సతం 
బును మృదుఖాషణం బుల. గ4న్రల్ మువమందంగ నాడుచు౯ా మనం 
బునం గులడై వచింతనమె 4 పూనికం జేయుచు దుష్టసంఘ 
తిని గలిగించుపౌరుషుము 4 ధీవిభవంబును విస్త లిం దగ౯ా, 

క. చల్గాఖాస్థన్వయ వారిధి, కుల్లాసముం గూర్చుచం ద్రు 4నోజను గనంగా 



క్ట తజ త, లక జ్ఞ ర్ 

నెల్టైడల. గీరి ర్తి రి రాజిల, నుల్హమునం గరుణ సతత 4 మొప్పుచు నురిక 

"తే, వెద్దలను జూడ భ క్రియుం బ్రీతియుం గడు నలర నాలి శ్రికరకుణ కరన్ చేయు 
చున్న శ్రీ చెంచుపాపి రెటి స్నారవారి, పరమపురుషుండు, ప్రోచుత4బరమకరుణ, 

సీ, పరహితవృ త్రి తీయు 4 బరశివసేవయు నిరతాన్న దానంబు 4 నిశ్చలమతి 
శ్ర క్రికి వించిన$ చందంబుగా దాన మిచ్చుట భూ చేవ కేంద్ర కీంత్రము 

4 సేవచేయంగ వతి యలరుట యను మొడ 4 లె నసుగుణ 
పుంజ మొువ్చరగా ఆబాల మస స మరు జ. సాధు$సంఘయు క్త కుం 

చే. డైన శ్రీ చెంచుసుబ్బారుర్ణ$నమలశీలు, భూతహిత-చర్యుం బర్వత+భూరిరై ర్యుం 
బ్రోచు గావ్రత శ్రీపతి 4 పుత్రపౌ త్ర, చిరత రాయుస్సు వాం భాలిసిద్ధు లలర, 

మంత 

సీ సగరసళవిత్వంబు 4+ సాధుమనీషయు నుచితజ తీయు దురూళ4పహో రువిషయ 
నిజ్ఞాననిష్థయు 4 పివులశీలము గురుసజజన్య _కవాళ4తృల్యనియతి 

దదరదృష్టియు మహోళదారనీతియు సొంఖ్యత త్త ప్ర మెలుంగుము$దము గభీర 
భావము నను నిని 4 ప్రాక్ళుకృతంబున సవాజగుణంబుల 4 చంద మొంద 

తే, ధార్ష్యికుం డయి మిత్ర సంథతతహి తా-చ 

రణపటిష్టుండు గ్య గ్రంథ క4రణసుముఖైండు 

నగుచు "సల్లాడి సాధువం? కాబ్టి దం ద్ర దు. 
డగు జగన్నాథ కొ్ర్రిని 4 వోరి మముచుత. 

చ. మితహితభాపుణంబు గురు4మి త్ర హి తొ చరణంబు నూనృత 

ps యు క్షరీతిని బ బ్రశీవ ర్హనముం గనంజేయునేర్పు స 
న్మతీవిభవంబు హాండిల్ యు 4 ముంచియె చేయుతలంపు నార్హవం 

బతిశయనీతి సంప్రమద 4 నారయ నీకె తేగుకా మహాత్తునం 

దతిశయభ క్రి సల్ట్నకృథపాలయు యాచకకల్పభూ జు శ్ 

చు్పుతపదసంక జాతియ గ4శోభితచి. త్రమదద్వి శేఫుని౯ా 
సతతము గార్జ ది న్నెకులథజూతుని రామపచేశ్వరుం గృపక్ 

శీ తితనయా మనోవారుందు 4 శీరఘునాయకు. డొ ముంగొవుతకా, 

ర్, శ్రీ రా మేశ్వరరాయని, సారమ్ం బ్రోచుంగాక 4 క్షాజూత కృపా 

వాశాళి సకలసంప, ద్ఫూరిత రాయస్సు లొసం౭గి 4 భూస్థలి వెలయ, 

WIRED, 

సీ భాగవతాది 4పారాయణాస క్తి దేవభూ దేవభ 4 _క్రిహిత-చర్య 

అాహాాన మున సె ధ4క్తాచరణంబును జేయు నేర్పును నువ స్థ పరతీ నాషాయ 

పరమాద్భృకియు మిత్ర త్రశపరిపాల నాభిని వేశంబు బాంధవళ బీ, బీ క్క దీన 

మూనవదర్శన$ మాత్ర సొాయముచేయు పూనిక పండితపోవుతై. క్ర 

H 



ర్ కృతజ్ఞత, 

నే, నియతి యనునిట్టి సద్దుణ4నిచయమె తన 

యశము దిక్కుల నింపంగా 4 నవనిం బొలుచు 

పతి రాఘవశ్రేష్రిని 4 బరమకరుణం 

బోచుంగావుత్ శ్రీరామ4మూ ర్తి సతీము, 

. భాపాభిమానంబు 4 భ_క్రియు క్రస్వాంత మాశి,తావనదీత్ 6 యాచశాళి 

సమ్మతింపంగం 'జేయు4సాధు దానము నుతీ శ్రద్ధ దేవార్చనా4స క్రి హితము 
గ న మాటలాడు నేర్పును గుల దేవతా భక్రివిళ్వాసముల్ 4 పరహితాచ 
రణమున 6 బూనిక 4 ప్రజల రంజిల౭ జేయు శ_కియు ననునివి( 4 సవాజగుణము 

"శే లగుచు వెలయంగ భోగనా4థా ఖ్యవంళ్యు, 

డన వేంకటసుబ్బాఖ్యుం 4 డై న లేన్టి 

రత్నమును బ్రోచుంగాత శ్రీ+రాముం 'డౌలమిం 

బు త్రృవృద్ధియు భాగ్యంబు 4 పొలయునట్లు, 

PIA 

+ పరమేశ్వరునియందు 4 బరిపూర్ణభ కియు గామాయణాదిసద్గ9ంథపఠ న 
సం శృవణాస క్రి థీ సంతతసత్పాత్ర,దానంబు భూసుర తల్పజూళి 

యందు నిశ్వాసంబు $ ముందు తెల్పక భక్థిామెయిదా నమిచ్చుట4$మితనచనము 
లలరం బల్కుట భ్రర్తీయందు బై వతబుద్ధి సరికుద్ధ నిర్భల4+వ_ర్షనంబు 

తే, తనయశంబును గొనియాడం 4 దలువులాన్వ 
యమును వెలయంగం జేయుచు 4 నమలచి త్త 

మలరు వేంకటసుబ్బాంబ 4 నాపెేళుం 

డరసీ కొపాడుంగాక య్య4త్యంతకరుణ, 

Cains) 

శే. వేలమూరు వంశంబునవెలనీ సాధు, వినుతినిం గాంచి సతీ రిథవెలయు చున్న 
రామకే పీకి శ్రీరఘు+రామనరా _ర్హియశమునొసంగను గాత నెశయ్యంబుమిాజు, 

ఈల 

Cae నాన 

నీ, భర్మగుణంబునం 4 దనరారి సత్కార్య కరణంబు నకా ఖ్యాతి 4 గాంచి మించి 
యాడితప్పనినూ_క్రి 4 యలరార నుపక్ఫతిం జేయుకే కృతర్టి మై 4 చెలంగ దుష్ట 
జనులం గన్నులనై నం$ గనక సజ్ఞనగోవ గాలంబుం బుచ్చుచు4గాంచనాంబ 
రునిసేవచేయుచుం 4 దనళ కీ నంతయు దేవతాక్ళతికయి 4 తివిరి వ్టియము 

తే. చేయుచును దోట వంశంబు 4 స్థిరయశంబు 
గనం నొనరించు సరసమాం4బను రఘూ త్త 
ముండు కరుళళార్ద దృష్టిని 4 బూని ప్రోచుం 
గాక యేకీడు గాననిథకరణి ధరణి. 

అకక నమన పుల 
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న్స బహావిధ రూపక 4 ప్రకట శాఖల మించి స త్పాత్రపల్లవథసమితి. జెలగి్. 

నీతి ప్ర దాయకళీని యతివుష్పాఢ్య మై యుపకృతిఫలముల 4 నొప్పు మిగిలి 
జనరంజ నాభిఖ్య 4 ఘనత వేం బెంపొంది సజ్ఞనా వృతిరూప4చారుత గనీ 
సట రాజ యోగాభిశనయభృంగముల మిటీ సాధు ప్రకాకె కళసరణిం జేరి 

తే. చేవరాజాధిపత్యసందీ ప్పి మెజయ, సరసకవిరఠాజ సద్వ్రాజథసంఘ మొలయం 
గడపపురి మించు దీనర4కుకోసభాసు,రద్రునుము వృద్ధి గాంచుతీ4రాముకరుణ, 

నీ. నరసము, ద్రాలాన్వ4 వాయార్ల వంబునం గల్పవృత్ంబు నాం4గ౯ా జనించి 
పాత్ర వుపాత్ర మక్ 4పరమను భేదంబునం బ్రజ్ఞ గాంచి కృ పొం బు4రాశియగు చు. 
బరులవాక్కుల సుంత 4 పాటింప 'కాదృతిం. దనబుద్దిరీతిగా 4 దానమిచ్చు 
నియతిచే వెలయుచు 4 నిశ్చలన్రీరామభ క్రిబే నొప్పుచు 4 బ్రావ్మణగురు 

కే. చేవతాసముదయమందు 4 దృఢతీరంపు(, చ్రీ లి వెలయుల క్ష్మమ్మును? శ్రీ రఘుకుల 
వంళమా క్షిక మని యెడు4 భవ్యయళము,గ న్న రాముండుప్రోచుత.4గ రుణమిోటి, 

HERR E Th 

ని ర్యావాకులు, 

లే, ఇంగితజ్ఞ త యర్థిజ+ నెష్టసిద్ధ 

చేయు నే ర్పుచితజ్ఞ త + న్యాయబుద్ధి 
యోగ్యతను గు ర్తెటుంగంగ 4 నొప్పుళ క్తి 
యివ తగు. బిచ్చయార్యున 4 కెన్నిచూడ. 

చ. సరసమనీవ, యొస్పల నచ స్తతి గారవ వెంతొచక్క_6గాం 

బర బరోప కారమును 4 బాగుగం జేయుతలంవు రాజిలకొ 

నిరతము పండి తాద్భతియె 4 నెమ్మిని గల్రయంజేయంగా విరూ 
ర్వరకులసంభవంబుం గని 4 వర్ణిలునూరిని బిచ్చయార్యు నీ 
శ్వరుండు పరాత్పరుండు సుఖ4సంపబ లిచ్చుచు. బోచుంగావుత౯ా, 

చ, కురుడికులాస్థిసోమని భు 4 గుంభితవా గ్వ్పభ వు సదార్థిభా 

సురనిజసౌధు దా నజిత4నూర్యతనూభవు సత్క_వీం ద్ర వా 
క్పరినుత సద్యుళు౯ా విసుల4వై భవు భాతదయాభి రామవ్యా 
శ్సరసిజు గుండురాయనిం బ్ర4సంగవి కారదు సర్టసంపదల్ 
పరనుకృ పా రాఘవుడు 4 పాయ కోసంగుచు నేలుంగావుతకాం 

క కాకూరునంశేజలనిధి, రాకాళీతాంశుసము(డు 4 రాఘవపాదా 

స్టాకలితహృన్మధుకరుండు, శ్రీకలితుండు సాధువర్య౪చి శ్రేస్టదు దుక, 



60 కృ త్ర జ్జ తే, 

ఆ. సకలసుగుణరాళి 4 శౌంతశీధనుండును, యాచ కాముగతరు 4 వౌర! యనంగ 

నానీ గన్ని నీ నివాస రాయని సత్య, ఫీరు సోముంగాక్ 4 శ్రీరమణుండు. 

అలల RRR MID 

చ. వినయము సాధుసంఘనుత్మవృ శ్లము దీనజనావనాదృతిం 

గను నతి దెవభ కి కి కలకాలము యాచకబ్బందముం గడుం 

దనువున్వ భానముం దనకు 4 దప్పని భూవలుగా. జెలంగ నొ 

ప్పిన బి. పి. బేవరాజు లనువిశ్వహి తుండగునాయని౯ ముదం 

బును గనం బ్రోచుంగాతం బరి4పూర్ల దయక రఘు రాము డెప్పుడుక, 

క, వినయం బె ఫోాషణంబుగ, ఫఘనవిద్యయ మూలధి నము4గా నుపక్ళలతిం దా 

నొనరుచుటయె కృత్యము గాం గను రాజిలునొక్క_నూరి 4 కడపవురమునక, 

శే, సాద్ద స్ధడాన్వయపాథ్ ధి$ చం ద్రుం డగుచు 

రహీం జెలంగు సర్వో త్త త మథరాయనిం గప 

శ్రీవారియు నాపరాంబయు 4 శ్రీసమృద్ధుం 

జేసి రశ్నీంత్రుగావుత + వాసిమోణి, 
A ETIAARRTRR ETRE, 

కే, మిత్రబంధుసమాద్భలి 4 మితీహీత చ 

నము దయాయు క్రచి త్రము 4 విపు లదీర్ణ 

యోొజనయు సుముఖతే్టేము థీ నొప్పోచున్న 

ఏరయామాత్యుం డలరుం బా4టూరుకులు.డు. 

తే, సకల సద్దుణమ ణిఖని4సరసుండు ఖల,యు _క్రీదూరుండుస త్కా ర్య+ పుస్పం చేయు 

నియతిగల వాయనూనృతనిర్య లుండు,నై న్యం, స, వీకంయా-మా' త్యు+హరిమనుచుత. 

క ELR DMEM TEEN 

క, నిరతాన్నదానర_క్రీయు, గురుసఖయా చగుల శెల్ల€ 4+ గూర్ప్చుముతియు ని 

ర్భరపౌరువంబు నీతియుల గరము విరాజిల్లుచుండణీ గా నిస్తుణుండై . 
క, హరపూజారతీచి త్త, స్ఫురణము తనరార సుకవిశ+వూగవిపితకా 

రరతుం డై లో కాన్వయ, గురుతరవార్ల ర్ల స్రబ్దుః డనంగ 4 వోణి వలయుచు౯. 
క హి తకృత్వనియతిం గనుల సతతము, ధర్మంబునందె 4 సాసంతము వెలయకా 

శ్నీతిం దగు సుబ్బార్యుని శ్రీ , పతి ప్రోచుతల బుతపౌత్ర4$భాగ్యము లలరక్, 

క, వినయము భారతముఖ గం 'రోథనికరపర నంబు పంశథై వతీపూజూ 

దినిఖలక్సత9్ల సమాద్బాణ్సి తీనరంగా. వాపుతిషు 4 ధన్షకులజుం జ 

ఆ, అవని క్ని £ గాంటీ, యాని లి నరత్నణ, సుల న PE: 4 మతిశయిల్ల 

భూసురై క కళ భక్రిం + బూనుకొరడా'రెడ్డి, సర సమళిని సాధు+సంభువినుతు, 

"కే. గర్వళూన్యునీ నియతసత్కార్యనిరతు 
భూతీదయ యు బక్చాతాప 4 మూతతీముగం 



ee 

లే, 

స్స్ 

కృతజ్ఞత, గై 

గలి్శ యల రారు సజ్జను6 4 గాంచనాంబ 

గుండు నిత్యంబు వోషించు 4 చుండుంగాక్, 

ం చిట్లుా రువంశంబు 4 చెలగి వర్థిల్లంగా వేంకట పకి శ విమలముతికిం 

దనయుండై వినయాది4$ఘనగుణమణియు నై చాగురుభ_ క్స్ 4 తేజరిల్లం 
గాశ్యాదికొక్నే త్ర తథగణము నుపానీంచి దానంబుబోసంగి నిత్యమును నియతి 
గల చేపతో పాహ్మనలం గాలముం బుచ్చుచును దురాచారమ్ముథలను సెజుంగ 

*, కా శీతాద్భళలి మెంపొార 4 నర్హ్ల వీత్రిః 

గాలముం బుచ్చుచు౯ నీతికలితుండు నగు 

నట్టి రాచయ్య శే క ఫీని $ నరసి ప్రో చుం 

గాత శ్రీరఘురాముండు థీ కరుణ సతతము, 

శ్రీమహి తాత్తు నా క్రీతుల థీ సిద్ధమనస్కు_ల. జేయుదాత్ ను 

ద్దామగుణాథ్యు నూరినుతుం 4 దత్త్వవిదు త్తమభ _క్రితత్పరు౯ 

కేములపాటి వంళమున 4 వి సృతిం గాంచిన పోలయార్యుని౯ 

శ్రీ ముహీితుం౦ండు క ర్తి గనం జేయును గాక దయాంతరంగు(డై , 

అలరుయాదాళ్లనంశే స్మ యస్ఫము ద్ర, చంద్రు, శేషయ్య శె ప్టీని|జలజనయను( 

డన్వయము నృద్ధినొం దెడునట్లు కరుణ, నెలుగావుతనిత్యంబు4 నెంతొకూర్తి. 
నీసమాలిక వ 

మురుకూటివంశ సథముద్ర౦ బు సెలయిరాపం జింతొనుణియనంగ 4 వింతపుట్లి 

వోతనై నంత సంసిద్ధమతి౯ నె సొయమునె చేయం గంకణథమును ధరించి 

స్మితభామణంబులం 4 'జెలంగుకొండా రెడ్డి నూ _రరతీకుండు సూ-4 ర్యాన్వయాబ్ధి 

శఫీయగు శ్రీ రామ? చంద్రుండు కాపాడు గాక, నున్నా వంశ4కమలవనము 
వెలయిం ప 7 బుట్టి నిస్తులచానదమ్ం డే పౌలు చుల క్షీ శేబ్బఖవూ రు డైన 

నారాయణ శే స్ట్ 4 నరవారి కాపా "డుంగాక పప్పుకులంబు 4 మ్లాతలమున 

నెగడంజేయం గం చాన నీ నిల్చి ధీరుం డయి పెద్దల మాటల (4,వ్రియము మాలి 

వినంగంజూలిన యట్టి 4 వేంకటసుచ్బాఖ్యి రెడ్డిని గాన్రత థీ శ్రీరఘుపతి 

బుట్టివంశంబునం 4 1 బుట్టి కీ రిని గాంచి జాత యె సత్మ_షి?తతికి మోద 
మఠలరంగ6 జేయుచు 0 వెలయు బ బ్రవ్లో రెడ్డి cst గా పాడుగాను తం గంజనయను(; 

డమల రాపూరువం+ శొబ్టికి నుత్సలమిత్ర్రుం డై సుజనుం డై 4 మేటికీ రి 

యలరార విద్యల థీ నాదృతి జెబయింపం జేయుచు? గనులకు 4 న్యాయరీతి 

సాయ మొనర్చుచు 4 సతత్తపండిత గోష్టి. దగినమాన్య్యని బవా+ధర్మ చిత్తు 

చేంకటగ సు బ్చాఖ్య4వినుతిం గాంచిన రెడ్డి నీరు డోముతంగృప యెసంగుచుండం 

ర్నాస్తయముంజాలంళబ్ర బఖా్ఫితి వెలయింప నవతరించిన మేటిథయన6గ నలరు 
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వెంగయ్య శ్రేష్టి ఫ్టిని 4 విబుధభ కుని హరి కాపాడుంగావుతం 4 గ మ్రకరుణ; 
సాధు చల్లా నీయ 4 శరధి నుప్పొాంగలాం జేయునుత్పలమిత్రు (1 (4డే యనందగి 
చారుశీలతే నొప్పి 4 శాంతభూవణుం డయి యుసక్ఫతీ? జేయ(గా4నూహా'లెపుడు 

ప్రనహీంనుచుండ ధర్మా రెడ్డిపు శ్ర త్రుండై పాత్రత వెలసీన 4 సజ్జ యలన 

గృంథశోధకుం డయి 4 కేపణాత్తు డైన న వేంకట ఫరసా రెడ్డి, మ్లాతనూభ 

వాధవుం డోముత 4 భ, దృంబు ఈ లొసంగుచుం గంటి! ప్ప నా4గ నిరతంబు; 
నాగి రెడ్డికులంబు4నం బ్రభవిల్లి నిత్వంబును భోగభా4గ్యముల నొప్పి 

పౌరుషం బలరారల 4 బరంగుకాంతా రెడ్డి గంజ లో చను జెప్పు 4 గాచుంగాక; 

భూ మానవాయంబు( 4 బూతంబుగోం జేయ కొంత గుణం చే యె సంగుచుండం 
జెలంగసుబ్బయ్య శ్రే 4ప్టీ.ని బు త్ పొత్రాదు లొప్పం గాపాడుంగా 4 కుర్విజాత 

ధవుం డగు ప్రీ రామ? కారక బ్రవ్వాంబు * కల్య్రాణమూూ ర్తి యు4త్క_౦ఠ మెజియం) 
జబ్లాన్వయంబున 4 జనియించి విఖాషాతీయశమున6 జెలంగుచు4నసముం జైన 

యట్టి సెంచెల రెడ్డి $ నాయు రారోగ్ధంబు అలర గానుగ రషఘ్రుశకులవిభోండు; 

సాధుచెమ ర్హివం$శంబున విఖ్యాతి యలరంగా జనియించి 4 యమలథధర్శ్య 

బుద్ధియై తగుచిన్న 4 పుల్హమరాజును శ్రీవిభం డోముత్ 4 సిరుల నొసగి; 

చింతలపల్లి నా 4 జెలగుపంకాంబు దిశేశి ధర్మబుద్ధి ని4 స్తం దకీ ర్తి 
కమనీయగుణుండు వేం+శటనరసా ెడ్డి వర్థిలుంగాక శ్రీశవాసుజేవు 
కరుణచేం బుత్రాది+కలితుం డై బవాధనభొాన్యసంసడ లెవు 4 తీనరుచుండ; 
వాకాటిసదర్పం4భవుం డయి ం త్యాగి ౫ యె నిత్యదానంబుల' + నియతి జేయు 
చును నొా్యస్టాయవ ర్ల రనథీమునం గీ ర్తి గాంచుచు సర్ధి చాతక మేయు4డై చెలంగ 

నారసింహా రెడ్డి 4 నయనిధి నీళుండు గాపొడుం గాఫ్రేశ్ర తవు దనరంగ 
గుం డ్రాన్వయంబు నీ4కోణి వర్జి ల్లంగ భాసురకీర్తి మై + ప్రగన మొంది 
భక్తు డై నీతిసం+సక్షుం డై సీరొకా నృ దా నతర్చుశ మూ (కతయు నగుచు 
నలరుశేపా రెడ్డి థీ నారఘురాముండు కాపొడుతీం గల4కాల మెబమి; 

రాజవంశ ౦బును 4 రవణ వరి లంచేయ జనియించి కొండూరు4ఘ్హఘనకులంబు 

పరివూతముగ(6 జేయు 4 పట్టుదలను బూని పౌ, త్రదానంబున 4 ఛన్యయశము 
గాంచి మించినయట్టి 4 ఘనుని చేంకటసుబ్బం"ప జాను శీ శ్రర ఘు రాము 'డెపుడు 

ధనధాన్యపుత్ర పా త్రనికరముల ని నిచ్చి కాహడుంగావుం 4 గరుణమూాటు; 

గం గవరపునంశ4కల శ పాథో రాశినీవా “రర్రత్ష్యి యె 4 నెగడి త శ్ 

కెంతొ మించిన యట్టు ఖీ లెల్చదాన ంబుల జేయుచుం జూల నొ శ్రుతులు 

బరమికీ ర్తిని మించు4నరసపుసాయని శీవారి కొపాడు 4 సిద్దు లే సలి 

మల్లు వేంకటరెడ్డి త సల్లలితగుణాఢ్యు స్యవవోరదత్వు వి4భవిశాలు 

నాశ్రీ, తరత్సరకు $ "నమలవిఖ్యాతిని మించు సజ్జ్ఞను చేలు 4 గాంచనాంబ 

రండు చక్రి సతతంబు 4 బుడుతల నొసలసచా నిరులమించంగ ఫల+సిద్ధియలర; 

గాల 
నూ, 
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నారపు రెడ్డియ4న్వయుని శ్రీ యుతు దాత్ నయగుణవిఖ్యాతు 4 సుయళు సుజను 
సాధుభ కుని నర4సా రెడ్డి. గాపాడుంగాత్ మెస్పుడు రఘు4కాంతు. డెలమి; 

గాలువయనునట్టి 4 ఘనవంశభ వుని గీర్త ినిప్టీతు సుముఖకతప్ప 4 మలరువాని 

"త. ఘను ముసల్ రెడ్డి గాపాడుశగాక సతత 

ell 

మూయురాగోగ్యభాగ్యంబు 4 లలరునట్లు 

రఘుకులాంభోధి చంద్రుండు 4 రామమూర్తి 

కరుణ వెలయుచు నుండ నిశక్కంపుంబూన్ని... 

. నిరుషనుమతి వైద్యుండు స, తృరుణానిధి సాధునుతియు6 4 ద_ప్పసువర్ణాం 
బరపదభ కుడు కొంతుండు, నరసింవహోాచార్య్యుం డెన్న 4 నయహీతుం డలరు౯. 

. వీదజనుల మిగుల 4 బ్రేమించుగంజాము, వంశమందు రత్నథవర్య మెసంగు 

నట్లు పుట్టి ద్రవ్య+మందు నాసక్షి లే కలరు నతని భక్తు 4 నరయు నృవారి. 
అన ఆధా “ఇలా సతో 

సాస్టమివంశంబునం 4 జారుమా కిక నున రాజిల్లి సద్దుణ4రాజి యలర 

నిరుపమాన, ప్రభం 4 బరంగి విఖారతిని మించి దాతయు నాచు 4 నంచితమగు 

పద్ధతిం బ్రావిం చిశవ్యసవారవిదుం డయి సరసు డై యా-దకథణాత్ర కముల 

కాష్టోద మొనరించు 4 నబ్బము నొం దగి సద్భావణముల ని4క్ష లపరేశ 

భక న సజ్ఞనసంభఘుసం4స_కి 4 మించు 

వేంకటాచలశ్రే పైని 4 విపులకుభస 

మృద్దునిం జేషుంగాత ల వ్మీళుం డఖల 

శరణదుండు చక్రి క్రి సత్కృపా+సాంద్రుం డెపుడు. 

వడ డ మాన్య న్వయళభ వుండు చిదానందపుత్ర రత్నము సాధు+వూతి చిత్తుం 

తే, 

"తే, 

_ కే 

డనప కారి వదాన్యు( 4 డతిమిత భాషణుం  డపగ త గరుర్పండు 4 వారపదాంబు 

బాతీభ కుడు విత్ళశశ శరణదాసుండును వెంకటసుబ్బాఖర్టి 4 వెలయు సుజను 

ననుజూతుం డాదృతి 4 నర్థుల నలరించుమేటి వాజ్మధురిమ 4 మించుభను(డు 

బవాువిఛా గ వారంబులC 4 బరంగునిళుం, డెట్టిచో' మాట దప్పని4యింగితజ్ఞుం 

డైన లత. శయ్య నాహరయాయురతులృభాగ్యయు క్త కుని. జేసీ కా4పొడుంగాత్, 

మద్దిా సెట్టికొండయ శె స్ట్ + మానధనుండు 

సాయమును చేయం గోజీయింపం 4 జతురుం డెల్ల 

కాల మిోళశ్వరభ కుండు 4 కళుణగ లుగు 

వాండు శే  యస్సవానమున( 4 బరంగంఖ్టునుండు. 

చి యముగల వాడు చాంధపళీప్రి, వీ యుడు భూరి 

బుద్ది యా శ్రితులం గృప4 పాలయ గాచు 
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సరసు. డాఫ్టను చ్రరఘు4వరుండు కరుణం 

గా చుంగావుత మభివృద్ధిం 4 గాంచునట్టు. 
hu] 

పోషకులు 

ra అనయమ్లు వినయమ్ము4ను నయమ్ము వెలయంగ నలరారు చెవ్యాని$ యాత్ర సీను 
అనిశము భాతద4యాల తాంకూరమ్ము వర్ధిల్లు నెవ్వాని$భాన సమ 
అసనూనదై వభశ క ఫ్రైతిశ యమ్యుఫ కాలవాల మా సనెవ్వోనిథఉసాస్త్రంతగను 
దానదాఖీణారాద4నూనసద్దుణములు ఇన్నారు నెవ్యాని$చి త్తనీమ 

శే, అట్టి సద్భూసురకులినుం + జె సయట్టి, కంచిరాజు సృసింహార్యుం 4 గాచులాత 
మాయు రారోగ్యవు త్ర పా4త్రా భి వృద్ధి గలుగ రాముండు నిండోలథగంబు గాంగ, 

జ తో STIR గ. 

ఉ. దీసముదంచితుం డయి న్కుధీవరులండలిభ కిభావవి 

ఇార్టిసవి శేషము. డై 'తెలుంగు4 చాసకు. బోవకుః జై వెలంగుసుం 

శీసుల సుబ్బ యారున్ది దిలథీకించును గాత సను స్టసంపదు 

లాసవిలాసముల్ వెలయ 4 లాలసలీజ రఘూ త్రముం ఢొౌగి౯, 

శా. దై వబ్రాహ్మణభ క్రి సత్టరతియు౯ థీ దాత్నీణ్య భావంబు శ్రీ 

ధ్ధవిరాస్థసము లర్హవృత్తులు గడుం 4 దళ్లొ త్ర నొప్పారుభా 
వా వే జ్జ foe గందనూరుగురుమూ 4 ర్వా ఖుస్టీక్ సదా వ్రితిమైం 

బ్రోన్రంగావుత నిండువై భవమునక 4 భూపు త్రి 'కానాథుండుకా, 
Tah ete న. 

2 - అమితాన్నదాన వ్ర4తాచారథీరుండు బ్రవ్శావి ద్యాజ్ఞున $వై ఛవుండు 
దీనజనాలోకశనానూనకరుణుండు క రుణోల్ల సద్దా సశీకంక ణుండు 
దేవక్నాబ్రాహ్లణ4దివ్య భ కినిడాన మతిపరోసర్భణి ప్ర4థిశతయశుండు 
సత్కార్యదీమీతస్వాంతుండు నిత్యంబు నను పాలి తాతిస4త్య వృతుండు 

అదు | : నే, నైన శ్రీమాొడుగుల సంబ్బు $ యూర వర్యు 

విమలవిజ్ఞానసంపదల్ 4 వలయం జేన్సి 

క్ రుణ నెల్లప్పుడును బ్రోోచుం$గాత ఛాయ 

చంద్రు డప్ర మేయకరుణా4సాం ద్రు,. డగుచు, 

ఉ. ప్రాశటదై వభ కియును $ శ్రాహ్గణభ కీచు సతర కీయు కొ 
జేకురంజేని వాసిగ న4శేవ విశేవసుసిద్దభోగభా 
గ్యాకరుం జేయుంగాతం దను4పార నపార కృ పార్ష్రదృవ్టిత 
నూకలసుబ్బ యూ ర్యుని ఘ$4నుకా రఘునాొధుండు సర్షకాలముకా. 

eee RAEN He 
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జే, ధనము ధాన్యము భర్యమ్సు $ దాన సత్య 
శె.భము లొసంగి వ్ర రామ చంద్రు, 'డెలమి 

సతీము పోయ ముపల్లివం+శజనితు. డగు 

నాత్య రామయ్య నామ భే4యార్యు నోము. 

క ఎల్లప్పుడు శ్రీ నాథుం, డుల్లాసం బుల్లసీల్ల థీ యు_క్ష శ్రీ సం 

పల్లాభంబు లొసంగుతల దల్లముమునినామునకు' ను4దారగుణునకు౯. 

నే, ప్రో చుతళా దశరథ రాజు 4$ముద్దు పట్టి, పరమవుకొలార్ట్రణముల పరం4పరలు గట్టి 
కరము నానందముం గలు4గం దల పెట్టి, శీ తిని గలిసెట్టి 'పెంచెలుఖసెట్టి జెట్టి, రోకు. 

నీ, 
maimed tama 

మ. శతి శ్రీ కాకుళవంశజాతు గురుభ॥ కిప్రౌఢభావు౯ ద్విజ 
ప్రతతిప్రాంచితభ క్రిసంయుతుని శ్రీ రామయ్య శ్రే పీక బవాు 
స్ధితిం గారుణ్యతరం గ తావీ సరణి౯ 4 శ్రీరాముండుం బ్రోచుతం 

దత క భారా ణపరంపరావిభ వవి4జ్ఞాన ప్రదానుండు నె, 
రా 

నుర 

చ. వినయము సాధ్గుళీలమును 4 విత్రుతకీ రియు దై వభ క్టియు౯ా 
ఘనకరుణాంతరంగము న4ఖండవిభూతియు నొప్పువిగాతింగా( 

దనకు నలంకృతిత్వుము ని4తాంత మొసంగంగ మంచిరాజ పొ 
వనకులజూా తు. డె తీనరు4వర్ష ఫ్రగు ణుక గరుకకాలవాలు స 

జ్ఞననుతు ధీరు శేవ గిరి(సాధుమలతి౯ా హరి ప్రో చుంగావుత౯. 

చ. అతులితమంచినామకుల్యవుందు జనిం గని యన్నదానము౯ 

సతతము చేయు చుక దివిజ4సత్కృతులంజి యెసంగు వేడ్కతో 
వ్నేతిసురవర్యుం డై వాలిచి 4 శ్రీ శివభ క్తుండు నాచు రాఘనా 

ఖర తగ నెసంగునూోరిని గు4ణాకరు నేలుత దేవదేవు(డుక. 
తలే 

కే.సంబటూరుకులంబున 4 సాభుళీలుం 

డుదయ మందెను నెజదాత 4 యొప్పుమోాలిం 

బల్కు నేర్చజీ సజ్జనపాళిం గూర్త్మిం 

గాచుసన్మతి వారికృపం 4 గన్నఘనుందు, 

ర్ నందవరీక ్రావ్యా:ుం డందణికుం గోరి. చెలంగు4నట్టుగ సాయం 

బుం దమిం జేయుచు! గొలం,బుం దగ బుచ్చెడు మనీవ(4బొల్బునతం౦ండు౯. 

త్తే, అర్థిజనకల్పభూరువాం 4 బన్నఖ్యాతిం గన్న వేంకటసు బ్బార్యు. 4 గాచుంగాత 
మాయు రారోగ్యపు త్ర పౌ+శ్రాభివృద్ధి, నందునట్లుగ ్రీరాము: 4 డాదరమున, 

I 
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నీసవమూోలిక,.... 

కాళీముఖ తే త్ర 4$గణము సందర్శించి పెద్దల. బొడంగన్న6$ బ్ర యము నొంది 

యుచిత దానంబున 4 నొప్పు మూ లేపాటి సుబ్బరామ శ్రేస్టీ. 4 శుభ చరి త్రు 

గాపాడుంగాక శ్రీ4కాంతుండు కరు ణాబ్ధి సరాష్టంతరంగవ సతి సతంబు; 
దొమ్మరాజుకులంబు + నిమ్మహీ నర్జిల్ల రహీం జేయు నెరికలథరాజు గారి 

యోబులరాజున4థభ్యు దయంబు నొందంగంగాచుంగావుతర మా 4కాంతు. జెలమిం 

బందీటి యన ఛా త్రి 6 4 బగనయవంకంబున కెంతోకీ రిని 'బెచ్చి 4 హితమితవచ 

నముల( బల్కెడు భూరినయహితు శ్రీ సుబ్బ రాజును గావుత 4 "5"'మమూూా ర్చి; 
సంగ రాజు కులాబ్ది$శశి యోావీ గలమేటి సాధుసంగలిం గోరు4 చతురుడాం ధ్ర 

భాపాభిమాని యు+ర్యరం గీ రిగన్న వేంకటసుబ్బ రాజును ఇ గాచు శౌరి; 
మునగ పాటి యనంగ 4 బొలుచు కులంబున బుట్టి వేజొకజోలిం4బోక తనదు 
కృత్యం'బె వేయుచుం 4 గీ రి గన్నట్టి యావెంగమరాజును 4 విమళహరుండు 
శీర ఘుపతివృద్దిం 4 జేయుత మాయుర్తుఖము లిచ్చు'చుం గలథకాల మెలమి; 

మునగపాటిసువంశథమున. బేరు వృఖ్యా 

మన్నచో నుప్పొంగి 4 మన్నించి కాపాడు సద్దుణంబున( బొల్బుశసరసబుద్ది 

శోభితు వేంకట4సుబ్బ రాజును రామమూూ_ర్థి కాపొడుత్ $ మా రిం బాపి; 
నల్లమరా జను4నానుంబు వెలయంగ మునగపాటిసువంళ4మును వెలయంగ 

జేయుచు. బెద్దల థీ 'సేవించునూన్యుని గతీంచు౭ంగాత శ్రీశీరయువరుండు; 

వైశ్య్వకులంబున 4 వజ లెడునమురాన్వవాయంబునం బుట్టి * వాసింగాంచి 

సుగుణభూవితు డైన + సుబ్బరామ శ్రేష్టి రశ్నేంచుంగాక శ్రీ4రామమూ ర్తి 
యనురావ్వా మించిన 4 యల్లవంశంబున విఖ్యాతినిం గాంచి 4 వెలసినట్టి 
సుబ్బరాయ శ్రేష్టి 4 శుభముల వర్ణి ల్ల జేయునుగావుత థీ శ్రీవిభుండు, 

సన్నపురెడ్డి శళపా రెడ్డి ద్విజపత్పాతిని మేల్డాతం 46 బరముస్పురుముం 
డఖలసంపద లిచ్చి 4$ యన్యవహూంబును బోచుచుండునుగాక యెం+తోకరుణను,; 

గంచ్యన్వయం బున ($గ్యమ్రు, గతిం బుట్టి సుగుణమండితుం జై నసుబ్బ యాఖ్యు 
ననవరతంబు నా4హరిపుణ్య పల మబ్బంజేయునుగాక వి4 స్త్యృతకరుణను; 
సరసుం బాపోతు శవ శ్రే స్టిని౯ భోగభాగ్యవిభూతిసం4భరితుం గాంగ 
శ్రీ రామమూ ర్తి సం+సిద్ధకృ పాసింధు వెలమింజచేయు చు నిష్ట 4 మిడెడుం గాకు 
వమనవంశంబు 4 వెలయిం6వప6 గాం బుట్టి 'సెద్దలయందు సం ప్రీతి గలిగి 

తన రుసింగయ శ్రేష్టి 6 దశరథవుత్రుండు గాపాడుంగాక నిశక్కంపుంగరుణ; 
వేవునసద్వంశవిమలమా క్తికమగు వీచ్చయస్టనేన్టిని + విపులదాన 
తర్పితయాచక4తతిని శ్రీ రాముందు కొపాడుంగావ్రుతీం 6 గరుణమెటియ; 

సుద్ద పల్లెకులాన్టి$ సోముం జై'ధని యయి యా శ్రిత వాత్సల్య 4 మలరుచుండం 

జెలగుగిక్లయ్య శే 4ష్టీని రామచంట్రుండుకరుణమిం ఛగగాచు (4గాకసతము; 
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గృ౦ధెవంశేంబున థీ గడుధర్మ మూర్తి యె జన్మించి విమలయ+4శేంబుం గాంచి 
చన్నమశే వసా 4 జెలంగుధ ర్యాత్తునం గాంచనచేలుండు 4 కాచుంగాత; 

మన్నె కురంబున థీ నుహితీయశం 1 బొప్పంగా జన్మ మొంది విఖ్యాతి మించ 
థర, ర కారన్టింబుల( 4$ దొ జేయ నూహించు నట్టేకొండా రెడ్డి, నారఘుకుల 

వంశ పాథోధిజై + వాతృకుండు కృపాబ్టియున గు రాముండు చా4గొప్ప నేలు; 

సోమి సెట్టిసువంళ 4 మోనుహ్ి రాజిల్లునట్లు చేయుచును ధ4ర్హాత్తుం డగుచు 
నలరుకృష్ణమ శే, వీ 4 నారఘురాముండు కాపాదుంగావుత4 గరుడ మెణియ(; 

గలువాయకులము ని4క్క_ం౦బుగా వెలయించు ధర్మ చిత్తుని నిత్యనిర్త్య లయను 
రామి రెడ్డిని రఘు రాముండు కాపాడుంగాక ఛా గ్యాదుల, 4 గరుణ నొసంగి; 

పప్పువంశేంబున 4 బృభవిల్లి సాధు వై ధ ర్యాంతరంగుం డై 4నిర్మ లయళ 
మున దగు విచ్చి రె4కైని గాచు గాక్ర శ్రీ 5 రామెచం ద్రుండు రంబ కరుణ; 
బుట్టికులంబు ను 4 నెట్టన వృద్ధియె ధాత్రి ప్ర సనెసంగ నుద్దామలకీ ర్తి 

యుతముగా నొనరింప 4 నుంకించు వేరకటకామి రెడ్డిస్ నోము 4 4 రామమూర్తి 
వెటుకూరుసత్కు లథమిత్రుం డై దాత యె సద్దింథపోమణ4 చతురుం డగుచు 
రంజిల్లు శ్రీ చెంచు(రామిరెడ్డిని గాచుంగావుతం గాంచనక్రు, చేలు6) 

డలఘుగుసాఢ్యుని + వార్ష పచాలావు దరిసికృవ్ణయ శే ప్రి 4 నని రాము 
డఖల భాగ్యము బబ్బుళన ట్రన్నహంబును గాపాడుంగావుతం 4 గరుణయూని, 
ప్రికులాస్థికువ వలయము శత్రుం డయి సత్కార్యనిరతుం డై జ 4 సతత మాత్మ 

కుల'దై వఠతేసీబుల 4 సూర ( బూజించుచు నర్గుల కర్గంబు 4 లాదరమున 

నుచిత్రీతి నొసంగి 4 యొ స్పెడుగురుముూ- రి శ స్టిని గావుత 4 క్రీవిభుండు; 
వడ్లపూ టిసువంశ4వరమౌా_క్రికంబును రామయ్య శే వ్ర వీని 4 రామపాద 
భక్తుని సుస్వాంతుం 4 బరహీ తనుతి రాము డాద్భతిం గాపాడు 4 నన్వవాంబు; 

సుంకరవంశజు 4 నముభగుణనిలయుని నాళి శ్రితవత్సలు 4 నపగ అర్చ్యు 

నరసయ్య శే ఫ్ర వీని 4 నరవారి పనుకిలస్థల వాని గావ్రుత 4$ దయ చెలంగ్న; 

ధర్యగుణంబునం 4 దద్దయు రాజిల్లి తీటవంశంబును 4 బొటవముగ 
యశేమున నలరించు + + నాపాపిశే సిని గవిని గావుత రఘు4కాంతుం డెవుడు; 

మేకపాటికులంబు 4 మిం-చంగం జేయుచు మాట దప్పక సాగు4మాడి,_€జేయు 
చిననరసా రెడ్డి 4 ఘునుని గాపాడుత భోగభాగ్యము లిచ్చి 4 భుజగళయనుం 

డలఘుక్స పాఢ్యుం రై ౫ 4 యలరు కా కేనాగి రెడ్డికుమారు స4+ద్భృ లే విభాజు 

మాన్యు శేషారెడ్డి + 4 క్షూవుత్రి కానాథ్యుం డనుకోంప నేలుత 4 నున్వీహాంబు; 
ధరణి గా శేవంశ(తల్లబాం జ జై ఫనుబ్చా రెడ్డ కాత్శజుం 4 డై రఘూ త్త 
మునిభ కుం డై నిత్య4మును ధర్మ మొనరించుచున్న శేపాశెడ్డి 4 నోము కౌరి; 
ముడకలవంశంబు 4 నుహీ నర్ణి లరోజేసి దవతాభ కిని 4 జేజరిల్లు 

నట్టి యెల్లా రెడ్డి 4 ననయంబీ శ్రీరఘుకాంతుందు.. గాపాడుం4+గాతం వ్రీతి; 



రిక కృతజ్ఞత, 

గోవి రెడ్డికులాబ్దీ(కువల యా పుడు ధీరుం డై ననారవురెడ్డి + నాదరమున 

బవహుపు శ్ర త్రపౌత్రాళిభాగ్యయు క్తు కుని జేయుంగాక శ్రీ వారకల4 కాల మలమి; 

నందిమండలము నా 4 నిందుతుల్యికులంబు నుద్దరరపంగం బుట్టిథయురుతరగుణ 

విభవుం డై దాత మె 4 వెలయుధీరుని సుబ్బరాజును గావుత 4 రాఘవుండు; 

చల్లావ్యాయకులంబు 4 నుల్పసీల్లంగం 'జేయుఫఘను. జై న శేవి రెడ్డిని సుతాళి 

ధనధానసష్టసంయుతుంశ గను "జేయుంగావుత శ్రీ రఘు రాముండు న్ గారవమున; 

గూపి రెడ్డిసువంశ 4 మేపగిది౯ వృద్ది నొందునో యట్టగు4ణోన్నతిం దగి 
వెలయుకొండా రెడ్డి 4 సులలితవచ నుని రఘురాము. “డేముత4రమణ సతము; 

పల్లకొండా నీయ భవుని 'వేంశటనరసయ్య నుదారగు+ణాథ్యు నీరు 
నరసి శ్రీ రాఘవుం 4 డాకరుణాథ్యుండు కాపాడుంగావుతం 4 గాంతయ్మిజు; 
గంగవరా స్వయ, కంధికీ శాంళుందె మయెొనరామా నాయం 4 డఖలబంధు 

పారుడు సజ్జనుండు విఠహీనగర్వుండు. 'రాముకరుణవర్థి లుంగాక 4 కడుసిరులను; 

గంగవరకులలేబు.4గడలి వృద్ధిని బొంద(లగా. బెంపుమోాణి స4తా్కార్యములను 

జేయు వెంగనునాయం 4 డాయ పారకృపాబ్టి 'రామునికరుణ చే 4 రహి 6 జెలంగుత; 
సిద్దు శేషయ్య ప్రశనిద్ధకీ ర రియుతుండు శాఘవపాదై కథరతుండు భునుండు 
శ, 'రాముకరుణ వేం 4 గోరిక లొప్పంగ నభివృద్ధి నొందుత 4 మన్వవాంబు; 

క్నుమర్ష కులజునిం 4 గ్యమ్రుగుణాథ్యుని సద్దుణసేం ద్రుని 4 సాధుభ కుం 

డనుఖ్యాతినొందిన థీ యట్టియాగురునాథ శే వ్ఫీని గాఫ్రత ( శ్రీనరుందు, 
పాబోతుకులమును 4 బరమకీ _ర్రియుత ంబుగాం జేయునూవాచేం శీ గ్రాలి దాత 

యగుచిన్న-రామయ్య4 యనా శ్రే ట్టి. వీ భ్రీరాముయ డాదృతి నోముత4నున్గీహాంబు; 
పీరెల్ర ల్ల దృఢబుద్ధి 4 నారాము కొర్య్భంబు సాగింపంగా నాకు 4 సాయ మొప్ప 

“కే, జేసి "కీధర మతులను 4 శ్రీ రఘుపతి 
నిత్వభోగ భాగ్యంబుల థి నేర లతేర 

యశము నాయుస్సు నొసంగి నిత్యంబు గాచుం 
గాత భ శ్తేష్టదాత నా 4 ఖ్యాతి మిగుల, 



విషయ సూ చిక, 

విషయము, 

ఇష చేవతౌనుతి 
ఈ అటి 

గురుస్తుతి 

సంస్కృతక విస్తతి 

ఆం ధృకవిస్తుతి 

రామాయణ పశంస 
ల్ 

కృతికర్త వంశము 

కృతి సమర్చణము (షష్ట న్టింతే ములు) 

బాలకాండము. 

కథా ప్రారంభము 

యహ వాలీ కికిం బృత్యమమసట 

(శ్రీరామాయణవిషయ సం గ్రాము 

రామాయణక థాసం గృహము 

కుళలవులు రామాయణమును బొడుట 

రామాయణ కథా (వాారంభము 

అయోధ్యా ఫుఠపర్షనము 

దళఠథ్రుని రాజ్యపొలనము 

మంత్రి, పృముఖ వర్మ్యనము 

దశరథుండు పుత్రే కా మేస్ట్రీం చేయం 

బుళ్యశ్ళంగుని చరి త్కేము 

జేశ్యలు బుళ్యళ్ళంగుని దోడ్కొ_నివచ్చుట 

దశరభుండు బుళ్యశ్ళృంగుని దోడొ్క_ నిపచ్చుట 

దశరథ్డుండు యజ్ఞము నీయ౯ంబూనుట 

అళ్వ మేధ యాగసంభారముల6 గూర్చుట 

దళశరథుం డళ్వ మేధము చేయుట 

జేవతలు బ్రహ్మతో సంఫౌసించుట 

జేపతలు భగవంతునితో రావణుని శ్రూరకృత్యకములను జెప్పుట 

'జేపతలు ప్రార్ధింప విష్ణువు మను హ్యాపఠౌర మె త్తుట కొడంబడుట 

దళరభునకు. బా,జూపత్యపురుషుండు పాయసము నిచ్చుట 

'జేపతలయంశముల వానరాదులు పుట్టుట 

(శ్రీము ద్రామచం ద్రావతౌరభుట్టము 

దళళభునికడకు విశ్వామి. తుడు వచ్చుట 

రొముని. దనతో6౫ాడం బంపుమని విశ్వామిత్రుడు దళరథు నడుగుబ 

బ్ర యత్నించుట 

య! ట్. 



ర) వీవయనూ చిక్, 
విషయము, 

విశ్వామి, త్కునివెంట రాముని బంపుటకు దశరథుడు చింతించుట 

పసీష్షు (డు విశ్వామి త్ఫునినాహీము రాజునకుం జెప్తుట 
(6) 

రామల క్షుణులు విశ్వామి| తు నివెంట నరుగుట 

విశ్వామి తుడు రామునకు బలాబలలను విద్యల నిచ్చుట 

అంగ దేళనృ తాంతము రామల శత్రణులకు విశ్వామి తుడు ఇప్ఫుట 

మలయ కరూళ దేళవృ తౌంతము 

తాటకావృతౌాంతేము 

మారీచుడు కాపమువలన రాత్వనుం డగుట 

తాట కాపధ 

రామునకు విశ్వామి తుండు దిన్యా_స్టము లిచ్చుట 

ఉపసంసోరముల రామున కువ చేశించుట 

వామనమూ ర్రి చరితము 

రామాదులు సిద్దా ళ్కమమును జేరుట 

రాముడు మూరీవాది రాతనుల జయించుట 

విశ్వామి తు,(డు రామలక్రుణులం దోడొ.ని మిథిలకుం | బయాణము సేయుట 
ల్ 

కుళ కుళ నా భులపృతౌాంత ము 

(ట్రహదత్తుని చర్మిత్మేము 

విశ్వామి లే, ఛాన్చికీనదుల వృత్తాంతము 

గంగాపార్వతుల జన్యప్ఫృత్తాంతము 

పార్వతి వృతాంతేము 

కుమారస్వామి జననము 

సగరచ్యక్రృవర్థి చరితము 

సగరుని యజ్ఞాళ్వము నిందు డపవారించుట 
షో సగరపు తులు కపిలునిచేం జచ్చుట 

యజ్ఞాళ్వము నంకుముంతుండు తెచ్చుట 

భగీఠథు 6౧డు గంగకై తపంబొనర్చుట 

గంగాపతరణము 

బ్రా భగీరథునికడకు వచ్చుట 

విశాలాపుర వృత్తాంతము 

పొలసను దృ మును మథించుట 
ధన్వంతరి పుట్టుట 

పుతృశో కాతురయైన దితి తపంబు చేయుట 

స ప్పమరుత్తుల చరి తీయ 

ఆహల్య్యానృత్తై ౦తము 

రాము: డనాల్యకు శాపవిము క్షి నన్నుగ్య హించుట 
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1. విషయనూచి క, 
విషయము. 

'రామాదులు మిథిల జేరుట 

కశికండు రామలత్నీణులవృ త్తౌంతము జనకునకుం చెల్పుట 

నిశ్వావిత,చర్మిల్కేము 

కామధేనువు నిమ్మని విశ్వామిత్రుడు వసిస్టు నడుగుట 
మ'ీనువు విశ్వామి, తృ తు బలంబుల దునుమాణుకు 

నీశ్వామి త్ర తు,ండు తేపంబున కరుగట 

ఏీళ్వామి క్రుండు రాజర్జి యగుట 

పనిస్థపు ప్లుత్తులు శ్రిశంపని నిరాకరించుట 

త్రికంకనిమి తము విశ్వామి త్రు,:డు యజ్ఞ ప్రయత్నము చేయుట 

(త్రిళంకువుకొ టికు విశ్వామి. తు (డు స్యక్షమును నిర్మించుట 

శునశ్మేఫు నంబరీషు(శు పశువుగా గొనుట 

విశ్వామి తుండు మహర్షి యగుట 

మునక విళశ్వామి తుకడకు పచ్చుట 

విళశ్వామిత్రు,6డు రంభను శపించుట 

విశ్వామి తుండు (బృహర్షి యగు విధము 

శిపధను8, ప్రభావమును జనకుండు చెప్పుట 

రామచం,ద్ముండు శినునివిబ్లు విజుచుట 

జనకభూపతి యయోాధ్యకు దూతల౬ బంపుట 

దశరథుడు మిథిలాపురికిం బోవుట 

ఇమ్య్వాకువంశ క, క మమును వనీష్టు (డు జనకునికి. జెప్వుట 

జనకుడు పసిష్టునిత్ం దనవంక,క మమును జెప్పుట 

దళరభు డు గోచానాదులు చేయట 

సీతాకథ్యాణము 

దశకథాదు అయోధ్యకు. బోవుట 

పళశురామ సందళ్ళనము 

శ్రీరాముని పఠకురాము (డు తిరస్కరించుట 

పరశురాముని గరఠ్భభంగ ము 

దశరథాదు లయోధ్య కరుగుట 

అయోాధ్యా్టాకాంగము, 

రామగుణ పర్ణ్మ నము 

దళఠథుండు ప్ర, గ జలతో రామాభి షేక విషయమును ముచ్చటించుట 

పట్టాఖిసే. షీకవనకు వలయువస్తువులం గూర్చుట 

దశరథు(డు రాము నఖిషేకమునకు. బ్రో త్సాహపజచుట 

పసిష్టు ండు రాము నుపవాసముండునుని న 



4 పివయసూచిక్, 

వీపయము. 

రామపట్టాభి పేక ప్ర, యత్నము . 0 

కైకకు మంథర దుర్చోధనము చేయుట . 0 

మంథఠ కె కళకు దుర్చోధనము చేయుట 49 

కె కేయి మంథఠమాటలకు లో (బడుట జం 

దశరథుడు కై కేయిని జాడవచ్చుట 09 

కె కేయి దళకథుని వరము లడుగుట ut 

కె కమాటలకు దశరథుడు శోకించుట 49 

దళశరథుండు పరితాపమునొంది శోకించుట 403 

రాజు రోము నడవికిం బంప నిళ్చయించుట 

పట్టాభిషేక సంభాఠరవర్ష్మ నము . 

చ జి సుమం లీ శ్రేరితు6డై _్రీ రొముండు తండ్రి, కడకు వచ్చుట జం 

రాము డు తండ్రియొద్దకు వచ్చుట లల 

కై క రామునితో, దవయభిప్రాా యమును జెష్పుట 09 

కాసల్యతో నడవికిం బోయెదనని రామాండు చెప్పుట 

కాసల్యను సౌమిత్రి యూజడించుట 

లత్షణునిరోషము ను రాముడు వోంగొట్టుట 

చై పబలముకన్న( బురువకారమే గృబలమని అత్మణుండు వొస్పుట . 0 

రాము డడవుఅకుం బోవ. గాసల్య యంగీకరించుట “౭ 

కౌసల్య | శ్రీరాముని దీవించుట 46 

రాముడు నీతకడకు వనగమనము6 జెస్పంబోవుట 

అడవికి రాపలదనంగా సీత కోప చెంందుట 
సీతకు రాము(డు వనవాసకస్టృ ములల జెప్పుట 

నీత భ ర్హతో నడవులకు రాక తప్పవని నొక్కి చెప్పుట 
సీత రాము నాకేపించుట 

రాము౯€డు పనములకు రావలదని లత్ముణునకుం జెప్పుట 

రాముడు దానములు చేయుట 
సీతాలక్షణులం దోడొ_ని పోప ననుజ్జ వేండ రాముండు కేల డ్రికడకుం బోవుట 
రాముడు మఠల6 దం డ్రైకడ సిలను పుచ్చుకొనుట 

సుమం తుడు నైకను నిందించుట 

దళఠథు6ండు రాముని సపరివారముగా వడవికిం బంపల దలంస6 గక కూడదనుటు ,., 

సీదారుడు కె కకు నీతిం జెపూట 
యా యా రా 

రామాదులు కైక యిచ్చిన నారచీరలు ధరించుట 

దళకథు(డు సీతకు నాఠవీఠలు వలదని కై కను వేండుట. 

ధరొముని వనగమునమునకు దశఠభు6 డనుమతించుట; నువుంత్రు (డు రథమును దెచ్చుట, ,. 



వీవయ నూ చీక, 

కష యము, 

రాముడు వనవాసమునరు(€ బై యాణమగట 

రాముని వనగమనమునకైై యంతేఃప్రుర స్త్రీల శోకించుట 
దశరథుని విలాపము 
కౌసల్య విలపించుట 

కొసల్యను నుమీక్కే యూజడించుట 

రాము (డు తనవెంటపచ్చు పారుల నూజడీంచుట 

రాముడు తమసా నణడియొ డ్హున విిశ,మించుట 

సారులు రామునింగానక మయోధ్యకు ముఠలి పోవుట 

రామునిగార్సి పౌరులు దుఃఖించుట 

వేద శ్రుతి, గోమతు లనునదుల రాముడు దొంటుట 

రాముడు గంగాతీరము6 జేరుట 

గుహుడు లత్యణునితో సంభాషించుట 

రాముండు గంగను దాట టై యత్చించుట 

సుమం త్కునికిం జెప్పందగు సం బేశముల రాముండు వెస్పుట 

రాముండు పరితపించుచు లక్షుణుని నింటికిం బొమనుట 

రాముడు భరద్వాజా శృమమున కరుగుట 

చి క్కకూటా కృమగమనము, యమునానదిని దాటుట 

రామాదులు వాల్మీ కియా(శ్ర మమునకుం బోవుట 

సుమం తు, c డయోధ్యం జేరుట 

రామునివార్తల సుమం, త్రు6డు దశఠరథునకు6 జెప్పుట 

సుమం త్తు, 6 డయోధ్యాపుక జనులచింత రాజునకుం జెస్పుట 

కౌసల్య శో కింపలా సుమం, త్తు ౯ డూఆడించుట 

రామవనవాసమును గూర్చి కౌసల్య భర్తతోం జెప్పి దుఃఖించుట 

వళ కధుు(డు మూర్చృపోవుట 

కాసల్య భర్త నూజడించి మన్నింపుమని వేండుకొనుట 

రాజు కౌసల్యతో దాను మున్ను మునికుమారునిం (బృమాదంబునం జంపినవా_ర్తం జెప్పుట 

దశరథుడు రామునిం చదలంచయుకొనుచు మృ తినొందుట 

రాజపత్నులు దశరథుమృతికై విలపించుట 

కాసల్య విలపిం చుట 

రాజపత్సుల విలాపము 

మార్క_ండేయులు వసిస్టునితో నరాజకమును జెప్పి వేండుట 

భరతునిం దోడ్కొ-నివచ్చుట క్రై పసిస్ట్రముని దూతలం బంప్రుట 

భరతుండు తనదుస్స్య్యస్నృమును మిత్రులతో జెప్పుట 

భఠరతు ౬ డయోధ్య కుం బ్రైయాణమగుట 

భరతుం డయోధ్య 6 జేరి తం డ్రియింటికిం బోవుట 

కైక భరతునితో జరగిన పృత్తాంతముం జెప్పి రాజ్యమును బూనుమనుట 

J 

$89 

శతి 

469 

పథి 



6 వీవయనూ చిక, 

విషయము, 

భశతు లండు కె క నాశేపించుట 

భరతు (డు కై కను నిందించుట 

భరతళ్ళ తుఘ్ములు కౌసల్యను జూడంబోవుట . 

భరతుడు కపథములు చేయుట 

భరతుడు తండ్రికి సంస్కారము చేయుట 

భరతు (డు శ్రాద్ధములం జేయుట 

వసిష్టుడు భరతునికి బోధించుట 

కత్రుఘ్నుండు మంభరను శిత్నీంచుట oe 
భరతుడు రామునియొద్దకుంబోవ మార్గములు చక్క్ణ6 జేయ నాజ్ఞాసించుట 

వనమార్త మును జక్క (బఅచుట 

భరతుడు శోకించుట 

భరతు(డు పౌరులతోంణూడి రామునికడరు( బ్రయాణమగుట 

భరతుడు పయనమయి పోయి గం 'గాతీరంబు చేరుట 

గుహుడు భరతుని సత్కరించుట 

భరతుని గుహుం డూజడించుట 

గుహుడు భగతునకు రామవిషయకవృ తాంతేముల 6౬ జెప్పుట 
wm 

రాముడు జలము లాహారము గా గారశెట్టు కింద టండుకొనినవృత్తాంతము గుహుడు చెప్పుట, 

నీతయాభరణములలోని బంగరుపొడి గారచెట్టు క్రింద రాలియుండుటకు భళతుండు శోకించుట. 
భరతు (డు భరద్వాజా శ నుమున శేపట 

భరతు డు భరద్యాజునితో మాట్లాడుట 
భఠద్వాజముని భఠతాదుల కాతిథ్య మొస(గుట 
భకతు(డు చ్చి కృకూటమునకుC బ్రైయాణము చేయుట 

భరతుడు చి తృకూట పాంతేవనమును ద్ర వేశించుట 

రాముశు పళ్వతళ్ళంగారమును సీతకం జెప్పుట 
రాముడు నీఠ శుపలాలించుట 

ఆడవిమృ నములు భయపడి పాతుటంజూచి రాముడు తేత్కా_కణయును లక్ష్మణుని జూడుతునుట, 
రాముడు లత్మీణునికోపమును ఫాంతినొందించుట 

భరతళత్రుఘ్నులు గుహాదులును రానా శృనుమును వెదకుట 
భఠరతుండు గుహిదులతో. బోయి శ్రీరాముని జేరుట . 
రాముడు భళతుని. గుకల ప్రళ్ళ ముచేయుచు రొజనీ తి బోధించుట 
రామునకు భరతుడు తండ్రి మృతి చెలీంగించుట 

రాముడు తం డ్రికై శోకించి తర్పణ మొనర్చుట 

కాసల్యాదులు. రాముని దగ్గ అకు వచ్చుట 

'భకతు (డు రాజ్యము. గై కొనుమని రాముని వేండుట 

తండ్రియాజ్ఞ శ్రేస్థమని రాముడు చెప్పుట 

ర్రి1 
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586 

ర్నిగి 

592 

595 

597 

606 

61) 
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వీషయ నూ చిక, 
విషయము, 

రాముని రాజ్యమును (గృహింపుమని మకల ఛభకతు (డు ప్రాకి ంచుట 

రాముని భరతుడు మరల యూ క్ష్ యు కముగ శ్రార్భిందుమ మాటలాడుట జ ంరి 

భరతుండు దశరభు(డు కామమోహితు.డని నిందింపంగా రాముడు కాండనిచెప్పుట. 

చార్వాకనుతము నవలంబించి జాబాలి రాముని రాజ్యముచేయుమని చెప్పుట 

జ్ 

ఉధిళ 

జూ వొలిమతీమును నిరాకరించి రాముడు చై దికముతమును స్థరపణ చుట 

వనీష్టుండు రామునికోపమును దీర్చి హీతముపచేశించి రాజమం గొనుమని చెప్పుట... 

వసిస్టుండు గురుమతమును విడనాడరాదని రామునకు జెప్పుట 

రాముండు గురువుమాటకం కుం 'దండ్రిమాటయే శ్రేష్టమని చెప్పుట 

శఠరతునకు సమాధానమువెప్పి రాము. డయోధ్య కుం బంపుట °*9 

ఛరతు 6 డయోధ్య జేరుట 

భరతుC డయోధ్యనుజూచి నోశించుట శ ఆఫ్ 

భఠరతు (డు నందిగ్రా మమున రామపాదుకల6 బురస్క_రించుకొని రాజ్యమును "“ఇాలింపంబూనుట, 

శ్రీరాముండు చితృకూటమును విడిచి వేటోొకయాకృమమున కరుగుట కర 

రాము డృత్సిముని యా శ్రమము చేరుట . 09 

సీత యననూయతోం చాతి పృత్యధర్మములంగూర్చి ముచ్చటించుట 60 

రాము డత్రియా(శ్ర నుమునుండి దండ కారణ్యమునకుం బోవుట ఎ 66 



+5 సపరివారక్స తిపతి స్తు సుతి. $+ 

| మాన్యుంబు కృపాక రంబు విమల శే, యః ప్రృదానంబు సు 

+ శ్రామాదీశ్వరవూజితంబు ,శు క తినం4 తానై సె ళచేద్యంబు ని 

9 త్యామోద ప్ప ద మూంకృతిస్థిరపదా4య 4 తంబునై పొల్చు శ్రి నీ 

క రావు బ బ్ర హాము గ్"ల్వ నన్వపహము భ+ద్రప్రా పికె భ్ చేల 1 

మ. కనకచ్భాయ తగా మనోజ్ఞ తీరయొ 4 గాంగయరూ పై స,గా 
1 భిన్సి జన్నొందుచు. జంద్ర కీతలత బాశ4లికా మించంగా దివ కాం 

తిని జెన్నారుఛు వోటకాఘమయమై ( దీవించురూపంబుతోం 
ననా లవ్మీసమాఖ్య వీశం దలంతుం  గాంవాళి సిద్ధింపంగ౯, ద్ధి 

సీ, పావికొననమున 4 భ్ కుల కాంక్షల వెలయించి యావమ్న్నోాయ?వినుతిం గాంచి 

2శ్లీ రసా గరజనిం 4 జిత్రంబుగా నొంది కనక మయాంగవి+ఖ్యాతిం జెంది 

శ్రీబీజసంయు కృ(సిద్దమంత్ర సమె మించి మహోన్నతి 4 మేళగించి 
నీత్యవుష్టావ్యాయ నిర లక్షి ర్తిని దనరారి యోగిచి4 త్రముల జేరి 

తే. భర్య సరసీరుహోంతరథవనతి. 'జెలంగి, నీర రలాత్ములనవా వాసనియతి మెలంగి 

యా శ్రి తాళి! సురతరు4వై యెొసంగు, లక మా కచ్చు నిత్వక4ల్యాణములను, 

మ, ధర ననతార మెత్తి ఖల౪దై త్యుల మ్రైందంగం చేసీ ధర్మము౯ 

"స్థిరతరమై చెలంగునటు 4 చేయం "అక్షివిభండు పూన న 

శత్రరుణమునందు నొంటిగను 4 చాను వసీంచుట కష్టమంచు స్తో 

దరుండయి లత్మణాఖ్య 6 గని 4 తీద్దయు. గొల్చు ననంతు నెన్నెద౯. చ 

1 శ సూ కపథమబుళ్చ)తిపాదితే శ్రీ బేవీరాప మిట6 జెప్పంబడినది. 2 శ్రీనూ క్షపృతిపా 

దితసకుస్టి యావ మిట ననువదింపంబడీయి. 9 (శ్రీరామావతారము వి స్వ్వ్రపతారసర్వ స్వ భూతమను మతము 

నిది దెలుపును. 



2 

క. నరుండయి విమ్లువు పుట్ట, భరతుండు కత్రుఘ్ను6 డన 4 బరంగి నిరతిం ద 
చ్చరణయుగంబును గొళ్చెడు, దరచ కములకా సతంబు 4 దలంచెద భక్షి. 

చ, జనిం గనినంత నే రవిని 4 సత్సలనుంచును మ్రింగబోయె నే 

ఘను డవలీల నంబునిధి( 4 గృన్నన దాంబ మహోత్తు( జెవ్వం డొ 

య్యన గిరిం దెచ్చి లత్షుణుని 4 నాద్భలిమై బ్రదికించె నెన్వం డా 

యనిలజు రామభ కుని గృ4పాకరుని౯ వానువుంతు. గొల్బ్చెద౯, 6 

AK నీవ స్తు త్రి, బస్తాల 

చ అనుపమ చం ద్ర రేఖ విము4లాభ రణంబయి మాళి నొస్పం జ 

క్క_నిమణిభోగి హారములు 4 కృమ్ర్రతేగాంగమునం జెలంగ వే 
దనికరసంస్తుతిం గనుచు 4 దై వము తా నయి భ క్షవారముకా 

ఘనక్ళప నేలు శంకరు జగత్పతిం గొల్చెద నిష్టసిద్ధి కై . 7 

పర జేవీను 8 
ఆ లావో 

సీ శనదివ్యమపి-మంటు.1 గస లేక మానులు విస్యయంబున -వేద4ఏితలిం బొగడ 
దనమహ త్రరశ క్షత త్త వ్రమెజుంగ లే కమరులు నీవె ది4క్క.నుచు వేయ 
దనవై భవము నెన్న 4 దరముగాక రవమూసరస్వతుల్ వరచామశరముల వీవం 
దనవిక్ర నుం చింత 4 యని యెటుంగక స హూరిశతధృతి ప సముఖులు4సతీముగొలువ 

శే, జగములకుం దల్లి క్రీ దేవి 4 సర్వశక్తి యనుచు సిద్దులు భ కిచేనను నుతింప. 
వెలయు శంకరురాణే ని నిస్తులఘృణాఢ్యం, గొలుతు వకామసుందరి4లలితభ కి క్తి. 

చ, జగముల సృష్టి చేయ సుఖ4సంపడ వానిని చెంప నొక్కటం 

దగ నడయం ర్రిమూర్తులను 4 దా వెలయించి విరాట్టు గూడి సౌం 
పుగ విధివివ్హుశంకరులు 4 పూని యొన ర్చెడు కృత్య మెంతొ వ్రీ 
తిం గనుచు6 జెన్నుమోజు పరళచేవి నుహేళ్వరి నన్ను, బ్రోవుత౯. 9g 

మ. కలం యొక్క_ండు నీకృపంగనక లో4కంబందు వర్ధిల్లి ని 
స్తులశ_క్తిం దగు నాొవిరాట్స్పురుషుయడే 4 కుంభద్భవచ్చ క కవ 

జలనంబుం గను లేకయున్న నొకట౯ 4 స్థాణుత్వముం బొందండే 
లలితా! యిట్టి నిను౯ సదా దలంచెదకొ 4  లక్యంబుగా నాత్ర త్యలో౯ా, 10 

ia ను. 

1 సర్వళం ర, ప్ర తిపొదిత శీ శ్రీపర మేశ్వరీస్వహాప మిట్ 6 జెస్పంబడినది. ఏ W 2 సకలామ్నాయస్రో 

కృమయి, యనాదియము, స సకలజగ త్కారణత్వ విలసితమయిన యాదిళ _శ్రీస్వదూప మిట6 బ్రృతిపా 
దితమని యెజుం౦గనగు, ౨ ,చుచ్చంక రభగవత్చా దాచార్య ప్ర తిపాదితా నా దిక్వ విభా సుకలలితాయా 
స మిట ద్ర తిపాదితవని (గృహీంపపలయు. 



3 

౫ బ్ర వాస్తు లి 1 
చ. ఉరువదనాంబుజాతముల నుండి శ్రుతుల్ వెడలంగ వానిసు 

స్థిరవర భావముం దలంచి 4 చేవమునుల్ కృతకృత్యు లై నిరం 
కూ 

తరము మహా త్ర ముం గనంగల 4 దాని జగంబుల కెల్ల( గ్ర్తయె 

పరహిక్ళ పాబ్ధీయె యలరు 4 బ్రహ చిరాయు వొసంగి పోవుతకా, 11 

ఇ వాగాషాదినీస్తుతి, జః 

నీ, వా జ్యన్మథ పరా ఖ్య4వర్థంబు 'లేచేవి దిన్సమంత్రాకృతిం 4 దెలువుచుండు 

"శత్ర్రుత్యాగమాఘముల్4సొంవు౫ నేయంబభన్యమవా త్త ప్రంబు.4బలుకుచుండుం 
దుంబురు నారదా4దులు భక్షి" నేశల్లి వాగ్లై వ్రభవంబును 4 బాడుచుందు 

a క క రమరులు సిద్ధ సా4 ధ్యాదు 'లేజనయి త్రి, కరు మై కదృష్టికె 4 కాచియుందు 

తే. రట్టి లోకై కపూజిత 4 యబ్దభవుని, కాణి బంభరసమనీల వేణి వాణి 

సరన పావనకవిత నొ+సంగి నన్నుల గరుణ చెలువారుచుండంగం4గాచుంగాత. 

శగకాపతిస్తు తి, గ్రాం 

మ ప్రత్యూహాచలతీ క్షవజనిభు భా4స్వద్దంతివ క్ష్ర'౯ా ముని 
స్తుత్యప్రాభవు చేవతార్చితపదా+బ్దుం గాంవీ. తార్థప్రదు౯ 

నితోోద్భాసిత లేజుని౯ గణపతి౯ 4 నృత్యద్ది ఏ రేఫాఘసం 
యుత్యు త్తేజితగండభాగు మవానీీయుం గొల్లు నిష్టా ప్తీకై , 18 

ఇాగురుస్తు తి, ఈ 

క, కరుణాకరుని౯ రాజ్ఞ, వరకుల పాథోధి చంద్రు $ బహువిధ కాస్తో” 

త్ర్క్_రపారంగతు యజ్వను, నరసింహావాషయుని సుకవి4నాథుని గొలుతు౯, 14 

సీ, తసళివులకు విద్య 4 ననువుగ నేర్పుళు కృత్యంబుగా మడి 4 నెన్నుఘనుని 

శాస్తాఘచర్చ య4జస్తము చేయుకే ధన్యంబటం చెంచు 4 తత్త్వ వేత్త 

బరులకు నుపక్ఫృతిం 4 బాటించుచుంటయే పుణ్యంబటం చెంచు 4 పూళేచిత్తు 

నంబి కాంఘగం బుజధ్యానం బాన ర్చుశే పరమార్థమని యొంచుపండి లేంద్రు( 

తే. గరణరత్నాదిసద్ద)ంథ4క_ర్ప నన్ను, వేదచతుర్విదుని జేసి 4 వెలనినట్టి 

రమ్యతో పల్లి చేంకట4రానుదై వ,విదుని గురువరుగ్టంశ్రార్థి తు 4 మది సతంబు, 15 
జా. నన 

1 సర్వతం తృ ప్రృతిపాదితవా గ్వాదినీమం ల్రేరూ స మిట6 గనంబబజు సంబడీినది, 
క. 



4 

+ సంస్కృత కవిస్తు తి, పం 

సీ, అదిం గవిత్వంబు $ నవతరింపంగం జేసినట్టి వాల్మీకిసంథయమిని గొలిచి 
(శ్రుతుల విభాగించి 4 శుభ పురాణంబుల నొనరించినట్లి వ్యా+సుని నుతించి 
నీవె నేనని కాళి 4 నెమ్మిం బల్కీ ంచిన కాళిదాసుని సాధు45 విని బొగడి 
సురుచిర సత్పద4న్ఫూూ ర్రికవిశ్వంబుం జక్కుల జెప్పిన దండి 4 సత్కరించి 

తే, కాళిదయం గన్న భవభూతి4కవినిదలంచి, భామనంతయు. గృక్కి స బాణు నెన్ని 
కల్పనానల్పుందైన మా+భఘకవి నెంచియితరసంస్కృృతకవులను గెలమింగొలుతు, 

“వై ఆం ధ్రకవిస్తు తి. 1 

చ. సరసపదార్థసంయుతిని 4 జక్క_(గ భారత మాంధ భావ నె 
వ్వరుస రచింప రుచ్యుమయి 4 భాసిలునో యటు నిర్ణయించి యా 
దరమున మూూ.డుపర్వ్పములు $ తత్క్రను మొప్ప రచించి వ్యాకృతీ౯ 
ధర వెలయిం చినట్టి కవిథీతీల్లజు నన్నయభట్టు. గొ ల్పెద౯. 17 

చ, తెనుంగున నిటి చే కవిత 4 తీర్చినయట్లుగ నుండదునంచు జ 
క్క_నిగతి శిష్ట భా రతీముం 4 గద్రుపదంబుల. గూర్చి యజ్యయె 
తనవరకీ_రిచంద్రు ని సదా వెలయంగను జేనిసట్టి తి 
క్యనకవిధాత నామది న4ఖండతీర ప్ర తిభు౯ా స్మరించెదకా. 18 

చ. ఇరువురుసత్క_వుల్ వెలసి 4 రీతండు మూ6ండవవాం డటంచు. దకా 
వరమతు'లెన్నంగాం గృతుల 4 బాగుగం గూరిచి భారతంబునళ౯ా 
వరకవి చేయ శిష్టనుగు భాగము చెన్లానరించి కీర్తిని 
ద్ధరణిని నిల్సినట్టి కవిత ల్లజు గొల్చెద శంభుదాసుని౯ా, 19 

మ. మను జేంద్రార్చితుండై మహోనుహీము(డై 4 మంస్రీ ప్ర ధానుండునై 
ధనభోగంబుల. 'బెంపుమిటజ్ కనిసం4తా నేంద్రు,. క శె వుండె 

hon Chores షా ఘనకీర్తి ప తిభాభిరాముండయి నిశీక్క_ం వీత్రంజే యాం వా 
ణిని గాపాడె నటంచు ఖోన్టతి6 గనువాళనిం గోలు శ్రీ నాథుని౯. 20 

సీ, తనకవిత్వముం గాంచి + భఘునమతుల్ మేల్యే లటంచు నౌదలలూంచిశయాదరింపం 
దనసాంద్ర భక్తిని 4 గని సుధీజను లెల్ల నానందసాగర4ముందు మునుంగం 
దనదునిర్హాహిత్వ4మును గని యోగులు తా రభ్వ్యసింపంగ 4+ దత్తఆ పడం 
దనదుస్వచ్చందజీ4వనమును గని ధీరు లంద తౌరౌర యం 4 చనుసరింప 

జే, సుకవి భ్ క్రుండు సుజ్ఞాని + శుభచరిత్రు 
డగుచు భాగవతంబుం దెన్గుగ నొనర్చి 



ద్ద 

యొంటిమెట్ల శ్రీరామున 4 కొసంగినభునుం 
బోతనాహ్వాయుం దలంతు నెప్పుడు ముదమున, 21 

క. వారిహారనాధపదాంబుజ, నిరతమనోబంభరుండు $ నృపపూజ్యుండునై 

పరంగు కవఏీళుని నాచక, వరకులజని సోమనాథు 4 చ్రార్భింతు మది, pp 

చ. తనకవితారసాంబుధిని+ తాంతనిమగ్నమనస్కు_డై తనం 
తన కవిగండ పంజెరము 4 ధన్యుండ నైతి నటంచు నంఘి?6 జ 

య్య్టీన నలరించి భూమిపతి 4 “యాంధ్రలసత్క_వితాపితామహో” 

యని పొగడంగం బెంపలరి4నట్టి వుహాత్తుని నెంతుం బెద్దనకా, ఫ్ర 

ఉడ్, ముద్దులు వూట నట్టునటు 4 మూదమునించు నుడుల్ జెలంగం ద 

న్చెద్దనం బోలె భూమిపతి 4 వేడుకమై నుతిచేయం గాం గృతుల్ 

తద్దయు( శాండిలి౯ వెలసి 4 తా నొనరించి యశంబున౯ దెసల్ 

దిద్దిన ముక్కు_తిచ్చునను 4 దివ్యుకవీం ద్రు,నిం బ,స్తుతించెద౯ా. వి] 
శ్రీ జట్ల ఒట్లు రం బూ క న్స్, 'ప్రతిపత విద్వద్ది ప్రశరదసింవు నయ్యల రాజూన్వ్రయుని నెన్ని 4 రామభద్రు, 

. సుకవివతంసుండై థి శోభిల్లు శ్రీ రామరాజభూవణు మది 4 బృస్తుతించి 

యసదృశమహి మచే 4 నాదిశంకరుని మెప్పించిన భూర్ణటి 4 బ్రీ తిం చెలంచి 
రసవార్థి గం గవిత 4 రంజిల్ల జేసిన యల రానులింగని 4 నభినుతించి 

తే, నుజీయునుహొ తాత్తులై గ్రంథ +మండలముల, వెలయ: జెనియళం బును+నిలిపి నట్టి 

యాం ధ్ర సత్క_వివరుష్టల 4 నాదరింతుల 'ొవన రబయిమత్కృతి4వజులు కొటికు. 

చ, కృతిపతి నిర్ణయించి కృతి 4 యొల్లవిధంబులం బెంపునొందు నీ 

శీతి నని యాళిషంబు లికి 4 శీస్తుమె రాముక్ళతికా వచింపు మీరా 

వితమున నంచు. బద్ధతుల + వేడుక 'దెల్పిన సత్మపీంద్రు స 

ద్వితతినుతుం దలంచెదను 4 వేదము వేంకట రాయ కా స్ర్రీనికా. పథ్ 

ఆ. పూర్వ పద్ధతులను + బోనాడ కాం ధ్రభ్యాష నిలం జెంవుంజేయు 4 సంతసమున 

గృంథ రాజి జేయు4కవఏివుంగన్రల నెల్ల, దలంతు సాధుముతుల 4 నెలమిమోణి, 

ఉ. ఎవ్వరి శేం బ్రమాదమను 4 శేర్పడియుండును డాని మానియే 

యివ్షసుధం జెలంగునరు6 4 డేయెడం గన్పడం డెన్నిచూడ చే 

సెవ్చిధిం గాను బండితుండ 4 నింక బ్ర నాదము లొందకుండు చే 

యమో పొసంగినం గరుణ 4 నారసీ సత్కవులార! ప్రోవశే, రి 

ఉ. భారత నూంధ్ర భావం గల 4 భవ్యకృతీం దములందు నాద్యమై 

సారపదప్ర యోగ గణ4సాం ద్ర ముగాం గనుషట్టు; 'నాసుధా 



గీ 

zim 

తే, 

క, 

ర్ం 

ర్ 

థారలం గ్రోలునట్లు నుహ్మద ప్ర యుతంబగు తేద్ద)సంబునుకొా 

నూరిజనుల్ ముదంబబర 4 సొంపుగం దా చావుడు రెల్ల కాలము౯, 29 

. భాస్మ్క_రుండును శ్రీ నాథ 4పండి తేంద్రుల డక్సైయొన రించినారు గృం+థాళిశా స్త్ర 
విహితమై తగ నవాని థ విశ్వసించి. కవిత చెవ్పిన ఛా త్రిలో 4 గణన కెక్కు, 

వారల సత్ప్స యో గముల + ధంగిని మూజంగ రాదు మోటణినకొ 

గౌరవ మింత లేదు కల4 కాలము నిందయె కొల్లు గావున౯ 
సారతదు క్తిధోరణుల + చందము నెన్ని కృతుల్ రచించు"కీ 
థారణి సద్యశం౦బుం గను దారి మట్ొక్క_ విధంబు, జెల్లునే 2, 81 

= అని తలపోని "దేవతల 4 నాత్మ దలంచి గురువ్ర జింబునుకొ 

నునమున సంస్తుతించి కవిథమండనులం గ గొనియోడి వారిగృం 
థనిక రసత్స) యోగములం $ దద్ద యు. బూనిక సం ౫ గ్రహించి స 

క్కనికృతిం చేయగా దలంచి? థీ గృంథములం నలహోయు చుండలగకా, gy) 

, వావిళ్ల సద్వంశ4వరమా కీరంబయి వంక 'టేళ్వర కా 4 విశ్వపీనుత 
విఖ్యాతినిం గాంచి 4 వెలసె:;; దద గ్ జుం డను డనంత నా$రాయణారురం 
డఖలశా స్రుజ్జుంతై యాది, మ హాకూరనంస్థా నసండిత సత్కృతి, గని 
మాత్భభా పే సేవ 4 మహితరీతిని జేయు కౌతూవాలంబును 4 గాంచి యాంధ్ర 
సద్ద)ంభము ద్ర ణ4సనుధి కళ్ళళ్యంబు నిర్వహింపంగం బూ నెనేర్చు మెణయ; 
చేంక చుశ్వరశా న్ర్రి కి 4 వినుతీవాన,ఖండనో ద్దండునకు స య్యుం + గాంత మంగ 
మాంబనీతివిభావణ4 యాయిరువుర, కాత స టోండుగ శై విద్వదా4 రాధ్యుండగుచు, 

ఫఘనమతి భాపాద్వయవిదుల డనుకంపానీర రాశి 4 యాశ్శితసుజనా 
వనచతురుండు &ీ.తి వెలసెను, వినుతీమహాోకీ ౧ యగుచు + విబుభేం ద్రుండై న్ 
థను రామస్వామిసమా,ఖ్య ను విల నూరివీనుతు4 డై సర మే షొం 
ఘ్రనిహీ తేమలియె చెలలౌను;, ఘననుతి కాపండి లేం ద్ర4గణవినుతునకుకా. 85 
పలిహిత చర్య యె తనకు 4 భ దృవిథావణమై చెలంగ ను 
న్నతిమతి నర్గిబ్బందము ల$నారత మెంతయు వేడ్మరాంగ నా 
దృతిమెయి నన్నదానమున 4 నేర్పడం దన్ప్సుళు సాధుశీలమొ 
సతి యలరారె భూతేదయ 4 చాలంగ నొప్పంగ సద్ద్గుణాథ్య యొ. 86 
జ్ఞానాంబ యనెడు నాహ్వాయ, నూని సతీరత్న మామె 4 యొప్పి కనియె స 
త్పూనుం గుమారునిం భార్వరి, తా చెలమిం గన్నయట్లు; 4 త త్రనయుండు౯. 
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చ తనసుగుణ ప్రృసూనము స$తంబు మనోవారరీతిం బొల్లి స 

శతా 

ra: 

జ్ఞననులిం గాంచి దిగ్యువతి4 చారుశిరోరువాభావణంబుగా 
దనరి యతుల్యమై తగువిధంబున నొప్పంగ నర్భి బాత కా 
వనఘనుండై మహాసుగుణ4 వారమనోవారుండై. షపెలంగు చుక, 88 

. వావిళ్ళ సదగ్యంశ4 వారి సుధాంళుండై భాసా పృపంచస4త్సాలనై క 
నిరతుండై యచ్చిన్న4నియతిస మాద్భతి నెసంగి పండ్తసత్క_ఏీశ్వు చాళి 
బవహువిధం౦బుల; గొోర్మవంబున నలరించి యానందపరవళకుం 4 డగుచు వెలయు 
'వేంకశేళ్వరశాక్రి 4 వేడుక నొకనాండు తనపం క్షి భుజియిం చు4ననుసమాద్భ 

, తినిగనుంగోొ ని ద్రహ్మోండ4ఘనపురాణ, మునురచిం చితి వాం ధ్ర భా4వనుదగంగ 
నాది కావ్యము: దెనింగింపీవయ్యి భవ్య, భణితిసత్క్భతష్టి మిదియని$పరమునియతి. 

- అని వురికొల్ప నయ్యనఘు నావతి కీ రికరంబు పుణ్యదం 

బునగునటన్న యాశయము( 4 బూని మహాోత్రక! యు రాముగా 

థను దెనింగింతు నన్నయ? బ్ర ము4దంబున వేగ రచింపు మెప్పుడో 

యనకు మటంచు న న్నలరు4నట్లుగ జేసె ననూనమై త్రితో౯. 40 

, అంతియకాక ము దణస్మ4హాయముం జక్క_ంగం జేయువాండ నీ 
వింతయు. జింతనొందం దగ 4 దే గలుగంగ నటంఛు నాదృతిం 
బంతము మిజం బల్కి తన+వాక్కు ఫలింపంగం జేసె సత్వ మా 
వంతయు. దప్పకుండ సుజథ4నావనదవతత పెంవుమోూణి(గకా. 41 

- అనుజునియట్లు నన్ను. గన 4 నాదృతి మిాజంగం బిల్పంబంచు "నేయ 

గనంబడ సంతనీించు.6 గల కాలము నాదగు చెంగనుండుమౌోా 

యని మృదుభావణంబు లొగ 4 నాడును, వీడుట కాత నోడు నా 

యనఘుని నెన్నంగా వశమె $ యల్పతరో క్రుల నించుశేనియు౯. శ్రి 

. కపట మొకింత లేని దయ 4 గన్పడ రాముకృతి౯ రచింపుమా 

యిపుడని భు కికాలమున 4 నెంతయు నాదృతిం బల్క_ సంతసం 

బపరిమితంబుగా. బొలయ 4 నై తిని ధన్యుండ నేంటి కంచు ఠా 

ముపదసరోరువాంబులకు 4 యొ,క్కి “తథా స్తొని వారిచెంగట౯, 48 

. పని విని కడపకు 4 జనుదెంచి శ్రీ గార్ల దిన్నెకులాంబుని4ధి౯ విభుండు 
నా నుద్భృవంబంది 4 నయహితనృ త్తియె న్య్ధాయవాదియు నౌచు4నలరుచున్న 

రమ్య్టసద్ద్గుణసాంద్రు 4 రా మేశ్వరామాత్యు సౌధంబున వసించి 4 సంతసమున 
mn) 

నాయనమన్నన 4 లందుచు నాంగ్లేయ పాఠ శాల బెనుంగు4 భావ, నేర్చు 



లే, కరుణ; నీట్టులు సజ్జనుల్ 4 నీరుపమ ప్రీ, యంబునం, 

శతా 

గ్ 

వృ త్తిచే సంసార 4 మెట్లూ సాగించుచు రామాయణంబు నాం ధ్ర మొనరింపం 

బూనితీ, సాననవథవమూానంబునకొ నాదు వయసుముప్పదియై దథీవ దగుచుండం 

"'బెద్దలయను నుతి. 4 బి యమార ముదలిడి వర్ష త్రయంబు నా4పెని మాన 

దశకంబు 'లెక్కి._౦ప౯ 4 దగునంతకాలంబునను బూ రి నొందించి+తిని ఒ రేశు 

బోత్సహి౦పది+వ్వతమ గాథ 

యనుయశంబును గౌంచిన4యట్టి రామ, చరితమును జేయ నెం: చిన4సాగంతమలర, 

హోలాస్య మాహాత్స్ట 4 మనుస్కాందభాగంబు నాం థి కరించితి 4 నాదియందు 

నవ్వలలలితాంబ 4 దగునుపాఖ్యానంబు. 'జెనింగించినొండను 4 బేశికాబ్ల య 
Gy 

బండి లేంద్రా,నుజ్ఞ 64 బాటించి ట్ర హాందమనుపు రాణముం 'జేసి+తిని చెనుంగు 
ల్ల 

వీనియంతరముల 4 విమల గాథల. సాని చిలుత గ, ౦ంథములుగం 4 జేసినాండ 

సే, నాదికావ్యంబు నాగ వి+ఖ్యాతిం గాంచి 

యివాపరసుఖంబుల నొసంగు 4 నీపవిత్ర, 

రమసష్ట రామాయణంబు సాం4 ధ మొనరింతు 

శ్రీరఘూ _త్తముం గృతిపతి( 4 జేసి యిపుడు. 

౨ రామాయణ పసృశం స 1 

ఉత్సల మాలిక వు 

ఎందజో తెన్లానర్భి రిపు + జేలొకా? యిట్టి ప్రయత్ననంచు న 
న్నందురుగాక నిశ్చయవు 4 యా నొకభంగిం దబంపం గాని నా 
ముందటి వార లిట్ట విధథముం గయికొన్న యెడ౯ా జగంబునకా 

బృందముగాంగ రాముకథ 4 లిన్నివిధంబుల నుండకుండు(గా,? 

యింద అ తెన్షుం చేయందగు 4 నీక్భతినంచు నియామ మున్న దే? 
'యెందటు రామచంద్రుని య4హీన కథాసుధ , గోలి తృ ప్తినిం 
_బొందెడువుణ్టముం గనుచు 4 బొల్లురొ వారల కట్టి కావ్య మిం 
పొందలం చేయు భాగ్య మిల 4 నొక్క విధంబునం గల్లు; మానిరా 

డ్భ ఎ్రెంద వరుండు నాల్మికీయు 4వ స్పృతసారత రార్థయు క కిచ్చే 

సుందరమైన యిీక్ళృతిని 4 శ్ కోధీలం చేసె జగంబునందు; నే 
మందు(డుగాని దాని నొక4ఉనూజు తలంచిన సాధుచిత్తుండై 
పొందును విష్ణులోక మును; 4 బూనిక్ మోజు చెనుంగు సేయం బూ 

నందగు భాగ్యమే ౫ “లిగి4నకా వముజి చెప్పంగనేల? కాన నె 
శెందజు తత్ప్రయత్నముల 4 నింఫుగం జేసిన నంతమేల యాం, 
జందరు నెందటేం గనినం 4 జూలు నటంచు. దలంతు ల? జగ 
త్సుందరు రామునిం బొగడు4+చుకా ముదినికా స,రియించు చుండిన౯ 

49 
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బొందును బుణర్టరాసులును 4 బూజ్యతరంబగు ము క్రి; కావున౯ా 
జెందములో. దలంచుచుం గ4డిందిముదం బున. దత్మథక౯ా సతం 
బుం దమి ,వాయుచు౯ా మజియు6 4 బూజ్యతదర్థము నంచు చుండుకు 
యందమ్యు తృ ప్తినిం గనంగ 4 నౌనాళా? యెవరి నై_న నిజ్ఞరకా, 46 

క. అనుచుం దలంచుచు రామాయణమును బశియించి చాని4వాష్టఖ్యలం జక్కం 

తే, 

OX 

am 

ఛా 

wu 
de A 
హి. 

EY 

i 
cl 

న. Hl ను, 
» 

గను బాఅంజూచి నెమ్మన,మునయందుకా వానియర్థ $మును గ కొనుచు౯, 41 

పెక్కు వ్యాఖ్యలు భావముల్4 పెక్కుగతులం, దెల్చునరిపడకుండునూ4దిందలంప 
నొక్క_దానికి వేజొక4డొక్క చోట,నన్నియునుగూర్చి తెనింగింపీ నగు నె! సరిగ, 

జననీభావముం గనయబణి,చు నొక్కవిద్వ్వాంసుం డట్టి,చోట నె జక్కం 
గను భారీయనెడు భానము౧ గనంబజ చుమటోౌక్క_నూరిశకడుంబాండితిచేకా. 

. అట్టితావులందు 4 నయ్యర్గములు రెండు, సరిగ నన్వీయించు4చండమునను 
'దెనుంగు'చేయుటనంగం 4 జనచె? కష్టం బన, దీని నెటుగరొకొ_? 4 ధీరు అెల. 

. గోవిందరా జొక్క 4 గూఢార్థమును లాగు నట మహేశ్వరతీర్థుం + డగ్ధ మొండు 
దెలువు నళ్టే యితరులు వేటు భావంబు. గనం బజతురువాని4దెనుగునందుం 
బలుర శక్యముగాదు 4 పలు తావులం దట్లు కనంబడు6గాన నేనును శ్రమించి 
వ్యాఖ్యామహ్మర్థంబు 4 బాగుగ గృహీయించి సందర్భళుద్ధిని 4 జక్క నెటింగి 

. తనదు పై త్యంబుకొంతయుం +దాళ్ళ పాక్కవారి పె త్వృంబుకొంతయక్ $భంగినిరు 
రనువదించినయర్థం బు గనంబడునటు,కూర్చి సాభావమునునొంత$ చేర్చిమటి యు, 

వమ ర మునివాక్కుుల. గల యర్థం 

బున వ్యర్గముచేయ కొక్క 4 పోలికను బెనుం 
గున గూర్చితి; వార్టఖ్యా దయ 

మున గల్లిన యర్భయుగము 4 మునుకొని యొకొచోకా. ర్ి 

. తెలియంగ లలితపదముల., ఒలికితి మూాలార్థము నకు 4 భింగను 'దెట్టుల్ 
గలుగంగనీక పాండితి గలిగినయండా6కం గూర్చం 4 గల్లితిం జుండీ!. ర్ర్రి 

పొరావారముభంగి నిమ్నమగు 'తా4త్పర్యంబునం బొల్బు చు౯ా 
సారస్ఫారపదార్థ యోగ మున మింథచం జాలి చెన్నారుచు౯ 
శ్రీరామాయణ మొప్పు దానిం చెనుళసం 4 జేయంగ నర్షుండనే? 
శ్రీరాముండె సహాయు. డన్న నియతిం 4 జిత్తంబు తృ క్రిం గనక. ్4 

పర దేపీకరుణై కదృష్టి పొలయ౯ 4 భవ్యంబుగాం జేయ నా 
తరమే! యంచు దలంచి మానక యనం4తంబైన భక్తు రిన్నలిం 

బరవుంచె తగు రాముగాథం దెనింగిం4పం బూనితికా సత్క_వి 

శ్వరులారా! కరుణింపు. డీకృతి సభా4స్తారాదృతీం బొందగకా,. ర్ర్ 

2 



10 

క, అనుచు క్రీమద్దా9మా,యణమును 'దెని(గించు నాొశ4యం బిడి యనుచుళా 
మనమున సిద్ధాంతము. జుక్క_నిభంగి నొనర్పుకొని నిశ$కామముదమునకా, 56 

లే. "పెద్ద లుపబేళ మిచ్చి రీ$ ప్రియతీ మంవుం 

గృలీని రామాంకితేము చేయు 4 మోవటంచు 

మేలు మేలిడి దీనిని 4 మించుశుభ ము 

గలదె? జగనుందు వెదకిన 4 గాని యెపుడు. ర్] 

క కృతి యాది కావ్యమంట నీతి రాముం డిట్టికృతికి. 4 బతియగునంట పం 
డితులాజ్ఞ చేసిరంట ఫల, నుతిశయమంట కాదువయీమి 4 యగు నా కింకా. 50 

న్స్ శాంతళ్ళం గాశాది4సకలరనంబుశే యాభ రణాళిగా 4 నలనరించి 

నిరుపమాలంకారళథ4నియతి. బెంపాందించి కా ప్రుపద్ధతులను 4 సంస్కరించి 

గంభీర భావముల్ 4 గలుగంగ వెలయించి పాక శయాన్టిశుద్దిం 4 బాఢంటబేసి 

గతివి శేషములం జ4క్కనిరీతిగాం బెంచి సందర్భసంళుద్ధి 4 “సంతరించి 
ఆ. కృతికుమారి దీని 4+ జతనంబు మోజింగ, సకలవిధములను చె4నంగం జేసి 

రామచంద్ర నకును $ రమణ నర్పించితిం బరమమంగళంబు 4 బడయం గోరి. 

శే. ఏకపత్నీ న్రతేండ నా $ శీల యిట్టి, కృతినితంచిని యనంబోరు 4 శీ తిపతీంద్ర! 

ధరణితసయ యయోనిజ4త నరు సెట్టా, యట్టి దేసుమ్ము స్టిరతరఖ్యాతినిదియ, 

క, ఇ్రసుమంతయెన దోసము, వొసంగదుగద దినియందుం 4 బూజ్యయళమునక్ 
దెస లెల్ల నానరించును, నసనుత రాకృ్ళతిని వెలయు 4 నవని సతంబుక్. 61 

చ. అనిరఘురామచంద్రు, వినథయంబున 'వేండి మవోత్తు లాజ్ఞ యి 
క? 

చ్చినవిధ మెల్ల నామదిని 4 జేర్చి సునిళృలమానసుండ నై 
తను విది కల్లినందులకు 4 ధన్యుండ నైతిని నంటి కంచు నెం 

చి నియతి నింక నాకథను 4 జెప్పెద నించుక మూండువూటలక౯ా. 62 

పై కృతిక రృ వంశము. [క 

కే.ఎందు సుకవులుసద్యశం4బొందియుండి, నారొకవిధాత యగుతిక్క 4నయుజనించి 

ప్రభితకీర్తిని మించి భా4రతముంబెన్లుం, చేసెనో మండలం బదిళవీ తియెలంగు. 

"లే. అదియె నెల్లూరుమండలం 4 బందునున్న 

వారు నెజజూణులనలం బే4ర్షీడసి యుంట 
యుల్లరికిం 'దెల్బమే కద 4 యల్ల పురికి 

బళ్టి మం బున దగు గలు4వాయ యనంగ. 683 

క. జననంబందిలి దత్పురి, మును పచ్చటం గొంతకాల4ము వసించిరి నా 

జినకునిపూర్వు లచేటికొ, చనుడెంచిరి వారు కడపసన్నిధి నుండక, $4 



TI 

న చారుషినాకినీ4తీ రమ్మునం దగి ఖ్యాతీనొందినయట్టి 4 కడపపురికి 

జ్. 

న! 

నీశొనష్టమున నాలు4$గే యామడల మేర రంజిల్లు న్య హారం భొకండు 

తృణ కాష్ట్రజల సమృద్ధిని గాంచి చేంకట రానుపురంబు నా 4 రమ్యుముగుచు 

నలరారు నప్పురి 4 వేలిసిరి మావారు జనమంచివారనం 4 దెనుంగునాటి 

ఛా ర్రిసురు; లింక మత్చ)పి4$ తానమువుండు 
సూరుభట్టన వెలసెను 4 శ్ర తివిదగ్రు గ్ర ఫ్రై! q ౯) | 

డతని తనయుండు వంక పశావభాన వ. 

యతనికిని బేరమాంబ భా4ర్యయయి వెల సె. 6 

. పతిభ క్లియె తనకున్నత్క,గతి యను నిశ్చయము తేనరం4గాం దత్పతి యా 

తీతిం గీ రనీయసుగుణా,కృతియగుచుం బేరమాంబ 4 యెసలగె నసమతళా, 

. ఆదంపతుల కిద్ద 4 జాత్తభన్రల్ గల్లి రందు సుబృహ్లణ్యుం 4 డ గృజన్లుః 

డతనిసోదరుండు శీసూహర్టయుం డీయిరు్రి రమలచిత్తులు భవ్యయళులు చేవ 
జేవాంఫీ)పంకజా4ధీ నమాన సులునై వెలసిరి; శేపార్యు + డెలమిం గాంచె 

బుతు లశ్షీశబశపూర్వకనా రాయ ణాహ్వోయు; నగ గజుం 4డై న యట్టి 

శే, భూరికీ ర్తి సుబ, హణ బుధవ రేణుక. a9 U-§S72 
డఖలజన నుతనీల భ 4వ్భగుణజాల లా 

,' i 

నుభయకులకీ_ర్థిదాయిని 4 నురుడయార్ల9 SK 
'వాదయం గామావీ, యనుసతి 4 నెలమిమిగుల. 67 

పెండిలియై సద్దుణగణ,మండితు. డాభూసురుండు 4 వుహివముం వేసె౯ 

ఖం డేందుధర ప్రి వి యము ల్కఖండసఫల ప, పృడములు నగు 4 కార్యముల. దగకా, 65 

అట్టిదంపతులకు 4 నాత్త్యజ లిర్యురు, తనయు. డొక్కల డగ 4తనయ సుబ్బ 

మంబ యన్నపవూర్ష థీ + యనుబాత శేషాద్రి, యు నెడు జీను వాది 4 కవరజుండ. 

జని నేం గలువాయపురంబున: గాంచితి నన్ను. బ్రి వీ తి 4 బూనినముదిం బెం 

చను మేనమాను ఖ్యొతిం, గని వేంకటసుబ్బ యా ఖ్యం 4 గనిన మహితుండదే. 

పిన్నతేండ్రియు నన్ను 4 బియమునరటీ,0చె మాతులుం డప్పు డ4మర్హలోక 

మున శేగయుంట న 4 న్నసునయంబున గారిపెద్దివంళ్యుండయి 4 విమలచిత్తుం 

డలరి కాపాడె రాథమయ్య రెండనబావ జనని జేనీవొజంత 4 గనంబడనటు,; 

లంతియకాక విశదా్యార్థి నై చ కాశ్యాదిదూరస్థలంబుల + దోంయచునన్నుC 

గనంజూల కొ ర్రిని 4 గనునాదుతండ్రికిం దగుసహాయమొసంగి 4 దయవెలంగ 

నన్నును ద్రన్యదా+నంబున నలరించే యుద్వావామున కెంతొ 4 యుపకరించి 

వీన్న వాడ నెయైనం 4 బెద్దగా నను నెంచి చెప్పినచొప్పును 4 దప్పకుండ 

వదర్తించె; నీవిధి 1 బంధుబోషణమునం 4 దనరారి గురుపాద4వనరువాముల 
rs 
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కే, గొలిచి శ్రీ బేవి సంక్రీతీ 4+ దలంచి పెద్ద లనుముతింపంగ నాది కా4వ్యమునుదీని 

'జెలుంగొనర్బిమహ ఫల 4 మెలసి నోరి యమలభ కని శేపూ ద్రి థయనెడు నేను. 

వ్యు కృతి సవముర్పణ ము, ]ఈ 

క, శకీంకారరూపునకు. బటు, హుంకార ప్ర శమి తారిః యోధునకు మన 

స్పంకటహారునకు ఏిగతక, ళంకునకు౯ా సుగుణగణవిశలానయశునకుక్, 12 

క, అండజవిభువావానునకు, ఖండితేశివాచాపునకును 4 ఖరముఖ్యమహో 

ద్దండాసురయమునకుం బ్ర,హ్లాండ గణా ధిశ్వరున కశహారస్టబలు నకు౯, 1 

ర ఉద్యద్ది నేశబింబ, పదోతాంగునకు 'యోగిటరాడున్నతీవా 

ద్విదోక్ట్రతమానరూపును కాద్యునకు౯- సర్వ బేవ4తా థిళశుసకు ౯, 74 

క. కరుణాపారావారున, కరుణా న్వయ వార్భి శళికీ 4 హరివాయముఖనీ 

ర్షరసంఘార్సితీపదునకు, వారికీ౯ా శ్రీ సతః దశర4థాత్య జనుణికిక౯ా, 15 

ర ఛా రాధరరూవునకు గృ భీఠరాశయునకును భ_క4భితిహారునకు౯ా 

వమారుతిసేవితపదునకు, శ్రీరామున కఖలమానిళచి తృవసతికి౯. 16 

కే. భ క్షవాంఛా,ప్రదుండను 4 పరమకీర్తి, గన్నపరమేశునకు శ్రుతి0గమునకును 

నర్పణంబుగC ె నింగించి నట్టి యీావు, ప హోకృటికి 'నవి్వ్రధంబున 4 నాది యనిన, 
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వై 

ఆం ర్తి మద్రామాయణము. శ్ర 
బాొలశకాండము-౧సర్ల'ము, 

-రర్టూర్దర్రద్రుం- 

మునినరుండు త శసన్సా్వధ్యా,యనిరతుం డై పండితాలిథయం దుత్తను. జె 
[[ 

వన చెవు నాగదుం ద్రశ్నిం, చెను వాల్మీకి . యనుతప పన్విళచి త్తం బలరన్, గా 1 

ఈవసుధాస్థలి నిత్తజి, నేవాయు సృకాపశాలి 4 యెవండు గుణయుతుం 
జవాండు సశ్యవచనుం, చదివాం డగు ధర్షవే శ 4 దృథనిశ్చయుండున్. ౨ 2 

తే. సర్వభూతహితుండును 4 సచ్చరిత్ర 

cir 

యు కుండును చి యదర్శనుం 4 డురుతరజ్ఞు 

డతిసమగ్భండు జనకోపుం + డాత్త్మవిదుండు - 
“కాంటెయుతుండు కృతజ్ఞుండై 4 శాలు నెవడు. ౨ ప్ర 

. అనసూయుం జెన్వాం డగు, జనసంతయకాలమందు 4 జాతామర్షం 
బున నొప్పు నెనని గముగులు,ననయము భయ మందుచుందు4రాశలయందున్., 

వద్ది చే వినం గోరంగ + నెంతొ కాతు,కంబు గలవాండ నోముని4కాంత, యిట్టి 

నను నెటుంగ సనుగ్ధుం. శ4వరయ నీవె ను నెడు వాల్మి క్ ప ప్రృశ్నవా+క్యము మున్ తగ 

_ మమూండులోకంబుల చెబుంగు 4 మునివరుండు 

నారదాహ్వోయు. డోముని4నాథ, వినును 
యనుచు నామంృోణము చేని $ హర్ష మెంతొ 

యటిశయంబుగం బొంగ ని 4 ట్ల్రనియె నఫుడు. ౬ 6 

నిను మునివర్య! నీ విచటం + బెర్కొనినట్టి గుణంబులెల్ల మే 
దిని. గడు దుర్తభంబులు మ+దిం దలపోన్ వచింతు నిట్లినా 

సఘుసగుణముల్ కలట్టినరు ఖీ గాఢ పరాకు క నుశొలి రాము? డం 

చును జనముల్ తనుం విలువ 4 కి రోధిల, ధీరుడు రత్తి ముంతుండుకా, ౮ 7 

వయకు వన బడు 4 పృథ్విళుకులమున జనియించి, వశియయి 4 శత్రుసూద 

నుండు, వాగ్యి , బుద్ధినుం+తుండు , నీతిముంతుండు నర్భనంతు(డు నియ$తొత, వుండు 

N, B,—సద్యాంత్రమున నున్న తెనుగుసంఖ్య rs గు ర్థింపంజేయు. 



బలి ఆంధ్ర క్రీముద్రామాయ ణము 

విపులాం సకుండును4వినత చాహూును,సహోహనును, గంబుగ్మీవుం పదియముండు 
దీరతూణిరుండు 4 దర్భ వయుండు, గాఢశత్రు, వాజానుహ4 స్తవ్వోయుండు 

తే, ె రుకీర్దుండు, వికృమ 4 సంయుకుండు 
హోరిఫాలు(డు, సమవిభ4కాంగుండు, సము 

డతులనున్నీ గ నర్గుండు 4 సతివిశాల 

నతముండు, వళాలవృళుండు సు4లత్ణుండు. ౧౧ గ 

వే అతిశయలభత్యనంతుండు, పతా ఖని, ధర్మ్మనిదుండు 4 స్రజణకు హితమే 
సతతముగో3 వుంపుణ్యు డుబుతవా న్స యుండునుయశ స్వ య న్న గు చియున్ , 

తే. జ్ఞాన సంపన్నుడు సు బుద్ధిసంయుతుం డు 
ఖి 

వళ్యుండు ప్రజాధినాథుండు 4 ద్వంద్వసముండు 
శయుతుండు, ఛాతీ, రిపుహ ర్త + జీనలోక 

రతుకుండును, ధర సం4రతుకుండు. ౧౩ 10) 
ల్ + ' ణి ల్ అ శ అత్వ wars fe క తనధర్మ్మము రిత్ముంచుచుం, దన ప్రజలను గాచి పనన త్వ ముంవియ్ని “నే 

. wm టి 

దనికరమున కంగము ల, తనరెదు 19 ౫రిపట్క_4శేత్వ్యం నం (ర 1 | FU Wd iets క. 

౯ అవి న ఉట న అన లో అసం గ్ ఉల తో గో a GRE ఖ్ క, వెలయు ధథనురాఏదంబు నృ నల్యయుగిరపొడిముమున 4 నంబరును ఫొ, చుం ౫. (౧) 
Ww స we " weary m0 మ ఇ. a ఇ, వః బులయర్థతే త్త సమెజు(గుచు,నిలం బ్ర భోసంబుస్యృలతియు; సెసంుచునుం పన్. 

నే స్త న కట భో (. ఖో లీ ॥ "టే తే, సర్వలోక పి యుండయి4సాధునగు చుం, గడునదినా సింగు సట శయన యితే గి 
చి Coal జే జో జో చ we అలో న. దారు ఖలీ జ జో, wo అ న. wn సింభున్రల సముద్ర౦బు సెవితమగు, న కుపుడు సజ్జన్ ఫఘస4హమూ వృముంపయి. 

జవ న ఫో ళో జో గ | “ షి క ఎకు డక, ప్రీయదర్శను6 యు పూ జ్యశలము. తవఖిటసునుఖుం4యను, గోసం దే 
¢ ‘ జో అర పి ఉత TC వం శపుంబతి యనుంగుంబల్నికి, సపరిమితా నందన్చద్ది 4 సందించి వసమాన్. ౧౬. 14 

ర్మ 
తే. సర్వసముం జె వకాళించి 4 తను నగండు 

యా లీ 

సారగాంళర్యమున వార్జి 4 సరణి మించి 
ఛై ర్యమున హా వమువంతుం డై 4 తని, ప్ర్య 
మునం దగకా విష్టుతుల్యుండై 4 ఘనతే మోటి. ౧౭ [గ *-. 

క సోమునివ లె. బ్రయవర్శనుం డై మేదినిణోడ నోర్పు+నందాును, గన్కక్” 
థీమానలుతో,బుతమునః, చామాణుట ధర్షుతోత4వగ సములయిగుయున్. ౧౮ 

"తే. అలధనదుతోడ, దాాగంబు4నందు సాటి 
నంది మేవంవిధగుణగ4ణాభియు క్ 
డగుచు సత్యపరాక్రముం 4 డగుచు, జ్యేష్ట 
డగుచు శ్రైవృ్యగుణాన్వితుం 4 డగుచు వెలని, ౧౯ 17 

eee వ pean stand SAT 2 ortrRe USER Spee bg Hi ot a0 

1 శిశు, కల్పము, వ్యాకరణము, నిరు కము, జా తిసము, గందస్సు, ఇప్ పేదాంగ యులు, 
వా నా ఉన్న ఉల 

్య; ఇటో గ 1 
శ 2 సృతిభానము=న్య పహారకాలమునంధు( బ్రాగ శ్రుత శ్రుతార్థము స్క్సురించుట, అదిగాడు. 



జ్ 
నా 

త్తే, 

చి 
. 

ta 

dr 

ei 

చ్ 

ర్య 

ఆనీ 
౧9, 

బాలకాండము -౧ సర్లము. 8 

తీనరా రెవ శ్రీ రాముని, దన, ప్రియసుతు దశరభుండు + తమిం బ్రకృతిజనా 
వన మెప్పుశు కోరెడువాం, డని ప్రకృతివ్రియసు వాంఛ +నాత్మం గనుచున్. ౨౦ 
యావరాజ్యపదంబున 4 నతనిం గూర్చం, బ్రీతిచే నిచ్చయించె నా 4 భూతలపళతి; 
యతేని యభిే.కసం భారథమంతం గాంచి, రాజు వ్రీయపత్ని కేకయ రాజపుత్ర, 

* మును వరములం బతినలనం, గొని యున్నదిగాన జేఏ+కోరిక యాచిం 
“ఎను భ రనిట్లు రాముని, వనమున వాసం బొనర్పుం4ీబనుపు జవమునన్. ౮.౨ 

భరతున కోభీ పేకంబును జరపుము నాధర, పాశ4సంయతు డై యా 
0 

నరపతి బుతవచనుండు గను,క రామునిం బ్ర యకుమారుం 4 గానకుం బం పెన్. 

. వితృని.స్రైశమునలన౯ా, బ్రళిజ్ఞనుం గావ వీర్యవరుం డగురాముం 

శు తరలి శేకయపుర్రీ, హితకారణ మగుటవలన + నేగె౯ా వనికి౯, ౨ర 2 
, నని కిటు బేగు నాశినిని 4 (శ్రాతకుం గూ ర్చెడు రాము మైత్రి చెం 

దనజనయిత్రి, కెంతేయు ము4దం బొనంగా ర్చెడు లక్ష్ముణుండు త్రీ 
బని వినయాన్వితుం డగుచు. 4 ద్భ._ప్లి సహోదరధర్శ్య మన్నిటం 
నయగ జేయు చుక సఖుడు 4+ గావున నాముని వెంట నేగం దాకా. ౨౫ 28 

. జనకునికులమున 4 జనియించి, చేవమాయవ3 నిర్మింపంగ 4 నై నసుదతి 
సరషణహిణయు క్త 4 సాధీష్టమణులలోన ను త్రమనారి నా నొప్పు గన్న 

చవాగుకీలయు నిత్యే 4 మూరామునకు. (వ్రాణపద మైన వ్రీయతమ4పల్ని సీత 
యును రాము ననుసరిం4చెనుజం ద్రురోహిణి యనుసరించు న డెట్టు+లట్లు;పౌరు 

. ౧నుయందండ్రి దశర4భావనీపతియు దూ,రంబు తన్నులనాడి 4 రాల నరిగి 
యంత శృంగిబేర 4 నునుపురమ్మున సూతు, గంగ యొడ్డు( జేర+4గా నె విడిచ. 

.బోయలకు రాజు (మ్రీయుండునై 4 పొలుచు గుసహూుని 

ధర్హ్యమతీ యగు రాముండు 4 తాం జని కని 

యగనితోడను సతితోడ 4+ ననుజతోడం 

౫లినీ వనినుండి వనమున 4 కెలమి నరిగి. ౨౯ లిన్ 

. జబభాొరపూర్ర శే వలి, నుల దాంటుచు6 బోయి యచట 4 నూత్న విభూతిక౯ా 

వెంయు ఘనచిత్రకూటమున లలి భరద్వాజు శాస్మనంబున గృహముక౯. 30 

. మనము నలరించునట్లుగ, ననువొందంగం చేసికొని మ4హోహార్ష మునకా 
ననితాలతుణసంయు, శీని గాలము గడు దేనచేనుం ఢడచటకా. ౩౧ వర్గా 

'దేననంధర్వసంశాళు 4 ౩ వజలెడు 
నాల అచ్చట సుఖముగ 4 వాస మొప్ప 

'జేయంగాం బురి దశరథుం 4 జాయనుంగు. 

దనయుం దలపోసీ సుత శోక4మునం గృతించి. వై లప 



4 ఆంధ్ర శి ను ద్రామాయణము 

(0 క, హితవుతి రాముండు సర్వత, పలీయందు వసించి నెపుడు 4 పతి యపుజ పఫుం౯ 
అ 
సుతు దలంచి యేడ్చిస గ! న వ్న్లిం జల దను; భ ్ రతంం పటన “4 సిష్టు ప గృముయఖుల్ , 

చ. జనపల్ స్వర్ణ 'మొంచె నింక 4 ల నఎరఖథ.ణ మానె చేయువూ 

న్ తన కొజ్జ చేయలో ము4థహా బలు గ నత డిచ్చగిం: ic ch 

యె్య్టను దనయన్న రాజ్యము; న4హానఫరా న ను ఖో అయ చున 

చనియెను రాఘనాంఘయుోల వ సృశసాదముః గోసి యంణనగిభూమికిన్ . విర శ్రీ) 

"లే. అడవి శేని మహాత్తుని(నన్న "సత్య, విక ముని లాముం గొంది యః Cw సం పురి 
ఫి 

నార్య భావపురస్కృృతుం 4 డగు" ను నో "రా రాజ్సుముస కన. స: ని థ్ 4 కా సని, 
ab th 

cae 

క. పరమోాదారుండు సుముఖుడు, సరముయశే థను. దు నగును 4 ఖానలు 'రాముం 
గ్ Aone, 

డరిభికరబలుం డస్సుడు, సపది గ్రహాం నింగి పనియు 4 నసువుటి ముగ గప్ . పడ నిస 

తే, తండ్రి యానతి మిజంగం 4 రము గామిం 
జెలుస భరతుం డవ్యా ర్ధను 4 జలిని యన్న 

పాదుక లయం దె యా రాజ్య4భార మునిచి 

మరల మరలను ధర్మ ౦బు 4+ మందలించి, 92 నని 

క. తనుం బంస 'జ్యేన్టుండగు రామునీ యానటి మంజు వామి 4 మును కొర అం 

ఛను బొందకయేభ రతుండు,ఘు నరామాంఘ ల స్ప శించి4గ న ననుకికున్ , 

తే. 'జ్యేష్టు నాగవునంప కాం+టవ్నీంచి భో రగ 

డాయ యోధ్యుకుం జనక గథ4దంపెస మున 

నలరుచున్ననంది[గ్రా ను 4 మసం జెంంగు 

దాని దాం బొంది రాజ్యంబుం 4 బూని ఏ యత. వ తగ 

ను. భరతుం శేగిన నిర్జి లేంద్రియను
హో 

వ్యాపారుల సు-న్ఫతా 
జరం దుక gy ముహిత

ుండునై
 

తనరు BRON
 త్రీ ey జెండ స దా శ 

డీ 
మరలం బ శ్రేనవానులా జనులు సల్లాలు ల్ సనుం జ్యూ వ 

త్ఫురు నే నిచ్చట నుంటు న్యాయముస కుకా * దూూరంబు గోకుందడునే. ౩౨౯ వగ 

తే, ఆను దునేకా ౫ గమనము న4న నున్రమెణియ, నెంచదచితాశనం: ౪ "ద్రాం టనిికేగుటయె స 
మంచితంబని సేలపోని నీ త యపుజెపోయిు,; నీముయా భం బుగొళ శది4వెటయు'నుండు. 
oD ఈ 4 అనాస నో అవ అధి క. ౫ క. నరసిజనయను(డు రాముంగు, వి రాథుం డను మా గవనుజథవ్ను నటికి యా 
శదభంగముని సుతిశ గని వా బదమాత్ము నన సు ట్టి "న గి 4 భాను ౫ నీయెన్ .౪౧ 

చ, సరపతి యాయగస్తు ీ వద4సనంబున "స గ కీయ yr నుసి ONT 

1147 

బరంగు నిమంగయుగ్య గ్యమును 4 భాసుర ఖడ్గ నం రస ఇనాం సను కొ 

నన యు. ger am లా. 

గా . Sh 

అగస్తు ని భ్రా భ్రాత సుద్భూ  నాహ్వయు(డు. స యవీయా సే మే ఖా తా సుదర్శన ఇతి 
ళీ స్టృృలేః. అని సనత్కు మాకసంహీతే, 



"బాలకాండము -౧ సర్లము. స్ట 

బరమముదంబునం గొనియె) 4 నచ్చెను మౌనిగణంబు రాతసా 

సురుల వధింపం గోరుటకు 4 తో ణివిభుండు నసించుచోటికి౯. ౪౩ తం 

చ. వనచరయు క్షుండై. యటవి 4 వాసముచేయురఘు ప్ర ఏరుండా 
మునివరఫఖాషణంబులను, 4 మూష్టలు రాతసు అందు నుంట చా 

విని యపు డగ్నికల్బులయి 4 సీతులు నె తదరణ్యవాసులా | 
న్ షా 

మునులు ఏన౯ బ్రలెజ్జం నగం4 బూచి సురానుుల. ద్రుంతు నంచనికె. ర 

తే. అందె నివసించి రాఘనుం + డసురనారిం 
గావునూవీణి భూర్పణ4ఖను వికార 1 

రూసయుతం జేసె నాయింతి 4 పాపబుద్ది 

మొ జనస్థానమున నుండు4నది మునీంద్ర. రః, 41 

క. తరుణి యదిపోయి చెప్పిన, నురుబలమున యుద్దమునకు + నుద్యు కులుగా 

గనువమున రాగం ద్రిశిరుని, ఖరునిన్ దూషణుని వారి 4+ కాల్బలము ననిన్.. 

% ష్ చలన 4 అత్ అదీ శ శ్ 

క తునువమూటె; జనస్థానం, బున6 బదునాలుగుసహా సృ ములు రాతుసు లే 

పున నున్నవారు నుడిసిరి, వనిం గాపురమున్న రాము+వలనం౦ బెలుచ౯ా. ఈలా 48 

. వవనంతరమున జ్ఞుతులు, భదునాలుగువేలు తెగుటం $ బరమాా గృహా మూ 

ర్భ దశ గ్రీవుడు గని య,యన్టిదనున మారీచునికా సహాయము గోలె౯. ర్ర౯ా 

6. నె సము గూన 'దెస్పటికి 4 చూహుబలుం డగు రాముతొడ నీ 

వారక యుండుశే తగిన 4 దోదనుజేశ! యటంచు నెన్నియో 

సారులు బుద్ధిచెవ్పినను థీ సె రణ లెక తృణీకరించి చే 

వాదియు. గాలచోదితుండె + యాటను వాడును దోడరా వెసకా. ౫౧ 45 

ఆ. రామునా శృనుంబు + రయమున. జెరె మా, యావియిన నిర్ణ4రారిచేత 

రాకుమారు లికువు + శేకడకో కొన్సిపోవం బడిన యపుక+4పోయి యతే(డు.౫9 
చ. జనకజ రశాముపల్నిం గొని + సత్వర మేగుచుం ద్రోవ కడ్డమై 

గనుల జలబమొస్ప మూర్కొనిన6 4 దాన జటాయువు బశ ద్రుంచి 3 

త నతు . “జ”, భో er: వారి 4 2 ని న 

భని యను; గృధ్ర రాజు గన 4 జ నకివార్త నెటింగ యేడ్చె నౌ 

య్య: ఘసశోకత పృం డయి + వ్యాకులితెంద్రియుం జౌచు రాముండున్. ౫౩ 
మ] . అజటా'యువుదహి యించిశయంతకో క, యు క్రుండగుచునువెచకుచు4నురుత రాట 

విని గబంధుని ఫఘోరదళరృనుని రూపు విక్ళతుం గాంచెను రాతస+పఏిరునాకని. 
వై ఇమ 

క, ఆరథోపీరుని న,తారమణుండు త్రుంచి కాల్బం 4 ద త్తనువు విఫైన్ 

జేసుచు స్వర్గము నార, వమేరముణుండు అల్ప శబరి4చెొస్సుం బతికికా. ౫౬ 
(౧ ' ' 

చే. రాఘవా! ధర్మ్మణారగోత్రమణి ధర్మ నివుణం గనంబొమ్మ నావినినిఖలకత్రు 



గ్ర ఆంధ్ర శ్రీను ద్రామాయణము 

అల . శ శో a ఇల జు on కలో అనాం ఇస “1 oa ! ల ry త్న” “ ల సూవనుండును బ్భథుల ఆఅశజుంయు నె స్క జానకనాయనుం ౫ 4 ఫటపెం జూ, 
గ వ. 

చే, శబరి చక్క యం జబూజంపస ఖీ ay నకీశుం 

జరిగి పంపాసర స్స్ 4 నుందు నాంజ 

చేయు జక నానమనిం గూడి 4 నెమ్మి సతండు 
తెలుప ను గ్బీవుం పనువానిం 4 గలినికొనియె. ౫0" nl 

చ. అతిఖం కొలి రాము ఊపు + జాగనికిం బలియంగ (6 సు నే 

వితమునద జెల్ల వొ ర్రయట 4 స్పాయము జాన దం ms గొసగ) 
న Fy జాలీ 4 

/ యతిపుని గాధ నంతయు యును 4 జెప్పు వినం గపనంబునె 'ట నా 
ద్భతి దగున ట్లు గా విని సనుశదిం బ్రియనుందుచు ౫ అస" బెచ్చుండున్ . జ్,౧ గ్ జ 

ఆ, అగ్ననానవ్న్క కొముగ 4 నారాఘ్టవునిత. సు సఖ్య మొగ నొస ధ్ 4 సర్వమును స్వ 
చరిత మెబటు కభబు చ ఖీ జానకీ 8 దు, ఖముస స్నే వూముసను 4 గన నంత. 

చ. ప లి యొన ర్భా రాఘనుండు 4 నాలి; గా ‘Pow సెగ vo చు; చా రయం ల 

ప్ర వీవుబలుం డటం ముగు 4 వానరరాజు నచించి శామునం 
వప్రేశయళ క్రీ గల్జునొక్రా యం చనుమూవము వంది * గాఘను 
శీ తిపున కుం గనంబణ నెం ఖీ జ లో ,నఫబర మొక్క డానన౯ా , జ గ్ 

"తే. అదియు దుందుఖిసంబంధ4మయి మహాద్రి c 

బోలీయుండు, నాయమ్మును 4 భూవి భుండ 
గాంచి చిణునన్వ్వ మోమున, 4.౫ 
బొటన మేలను జమ్మినం 4 బోయి యదియు. ఇం 

N° OC గాధి 

చ న్ 

శ శ్ 
నో అలుపు we ఇ mm | టు (| wu wo | క. కీడువడి దశయోజనముంం, బడియె ముహాబబుండ్సు దెగ్చి శాబొహున్ర నగు స q a ళో జ సో “ | లో ఆలో (లో ల wmf లు | స్వుతమిపతి స ప్లసాబము, అహపంగంగా నొ "క్క వాడిశయమున 'నేసెన్, జ గగ Lar 

అల జ్లీ a 

టీ అ న్న ఇ” అర een భ్ + ఫో లే | క్ 
క. శర నుడి యూ నొలంబుల, నరుసం దునువూడి యంతం 4 బర్వణీమును పూ 

టి రసాతలమునకుం జని, తంగా జనుజించి వొ? "స్ప శన సగంజజుమున్', జజ. 
EN Se స క్స్ సం ఖీ ప్రీలేచిత్తుండై 4 సరగ వాసరఫఖి నెమ్మసమ్మున "గరాముఖళ4న: by యతని 

గాడ్ వే కివీ _౦ధ 4కును బోయి యటగువాం గని ఫొ సంభ ఏీం4౫ ఫి నుండు 
హారివరుండును నయి 4+ యలరు సునీ నుండు వోయి గర్మించిన + భూదినివన 
మునుదానివిని వాలి+తన ఛా భార్యంచాళా: గును “6౨ డిం. నుచు | స్వన4హాోేినసు పయి 

తే. గవిసినం గని శాముః డొ శరనివాటి 
నతనిం బొలియించ సు గీ ను 4 ననుతుతీ నిటు 
వాలి వధియించి తద్దా జ్య + వరపదమున 
నిలిపె సు సు గ్రీవు వానర4నికరవిభు(. ౭0 గి 



రగ 

4 

బాలకాండము =౧ సరము. 7 

. నానరనాభథుం డాత్శపరిశ$వారము నెలను విల్వం ఎంపి యూ 
ల్ని 

జానకినిం దగళ౯ా వెదకి 4 సర్వదిశల్ కలయంగం జూచి యెం 

చేని నుహీజవనా ర్హం గని 4 యెంతొ త్వరం జనుదెండు నాగ వా 

రూనినళ క్షి. బోయి రట 4 నొక్కెడం గొందజు వానరో త్రముల్, ౭౧ 59 

తనమును సంపాతి యనెడు నామమున బరంగు 

గ్రద్ద యొక్క_టి సీత వాఖర్తను వచింప 
నలరి రంతీట బలవంతు 4 జై నహనుము 

యుప్పుసం ద్రము లంఘించె 4 నొప్పుమెణయ. ౭౨ 60 

. శత యోజనవి స్తీర్ణము, నితరాసాధ్యంబు నగుచు 4 నెసంగు జలధి దాం 

టి తగ౯ా రానణపాలిత, మతిశయవిభనమును లంకథియను పురనరమున్ . 61 

. కనీ యం దకోకనావుక, వనమున బతిం దలంయచున్నవనిత౯ా సిత౯ 

గనులారం గాంచి గుటుతును, గనంబటబిుచి పవృ త్తి "డెలివీ 4 గారన మలరన్. 

వీత నూజడించి 4 యాతజీం దోరణ, మును గడంకం బెటికి 4 తనుం చెనక 

వచ్చు సంచా న్య+పతులను వధియించి, స ప్తమంత్రిసుతుల6 4 జూన నణంచి, 

. భూరవరుం డై నయతకు, మారుని బడనేసి య న్ర్ర(మహి ముకు జిక్కెకా 

మారుతి యంతట ళతధృతి, గారవమున నొసంగిన వర+కలితుం జౌటన్. ౭౬ 

. వె కామహో,న్ర్రము కుం, డై తను బంధించు నిర్ణకరారుల వీరుం 

డై తతి గాదన్ యోంిచి, యాతీరున శ్వేచ్చనుండి($యంతటం గినుకన్. 65 

. జానకిని విడిచి యట లం, కానగరము. గాల్సీ నృపతి+కాంతునకుం బ్రియం 

బూని యొసనరింపం జేరెను, వానరవీరుండు మరలి 4 స్వపురమ్మునకున్ .౭౭ 66 

.రాముచం ద్రుమహాత్ముని4 గామి తా ర్థ, దాయకునింగాంచివల గొని॥త త్త సమొప్పం 

జూచినాండను జనకునిసుతేనటంచు, విన్ననించెను మారుతి 4 నిమలబుద్ధి ౭౮ 

. అనిలకుమారుమాట విసి + యంతేట వానర రాజుల గూడి యా 

జనకకువూరికాధవుండు + సాగరతీరము. బేరి పద్మమి 

త్ర నిభములౌా శరంబు° ని(తాంతము క్రో భిలం చేసె నంబుధికా; 

అనునయ మొప్ప సంద్ర వాపు 4 డాత్త్యశరీరము. జూ మె తేనికిన్, ౭౯ 68 

జలనిధి చెప్పినట్లు నలు4సా గరబంధ ము. గట్టంబంచి య 

వ్షలికిని దాటి లంకం గని 4 సం_క్తిగళుకా బనరానం గల్లి ని 
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ళ అతంజె ఛభరద్వాజుం డన, శీ తిం దగుం దత్చద్ద కాలం 4 చేది యటననసీం 

చి తగ౯ా భారతునిపంతకు, మతినుంతుని నానరవరు + మాగుటిం బంపికొ, ౮౭ 

న్, భరతుని తత్వచరి త్రము, వమసకా 'జెల్పుచును /శఈనర్యసహితుంజై 
తరలెను బుష్పుశమున నా, సరా నృమభినుందు వాటం ఖీ బరినుస్తుండై * ౮౮ 

ర్ల అలా 

క భుననుగు నందిగ్రాముం, బును ' జేరి జటాళి విడిచి + పొదలును (భ్రాతల్ 

తెనుంగూడి రాల ననఘుండు, జనక సుతం గాడి శాజ్య+సత్సన మం" జెళా.౮౯ 

హృాష్ట్రమె మోద+ సరనశమై తుస్ట్రమెై పుష్ట్రమై లోక్ 4 మపుడు ధర్మ 
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గాంచి దూరి నిది సమాత రము శా*ద్ల 
ల జో అనో ఇట 

జ బద్దము సు ౦ తంత్రి అయ థీ భాసురవుయి. ౧౭ 97 
SX ఇప లా 

లో , అనరా రె నిది కో కా, రుని మీషయక వకా పృనృ త్తితతోం దగుం గానకా (0 
తో 

జను నో కవనం వేతొక్కి ప్రనిశె యిది “కాదటంచు. 4 బల్క_గనంతీకా, ౧౮ 
న. 

శా జో అట cy లో అను 3రావంబున అష్మ్యుండు, మునివర్ష ప్రో క్ష వాకర్ణి4మున ను తనుముకా as wer fhm ల ల | (జ (ఇ క్త జాల 

ఎపనవాగ+ నవ న 1 సాదు పం అడ కద a నె 
వను సశ మగు సట్టుగ, నొనరిచచె ఎ టాకా గు4రూ త్తము. డల ర౯ే, 

చ. మునిసతి యంత ఇ కె పువ్ధ4ము౯ా విడనాడక నిర్మలంబుగాం 

స, 

ఠీ 

wf ము ఓ వన రెడి యాసుతిర్థమునం థీ వర్పరబుి మునింగి ; యూశ్వశే 
చ్భృను ననయంత వెల్టుడిన 4 చారుతే రార్థము దానినే మనం 
సల డు ర్ 'యుచు౯ా నుర లం థీ బూజ్యర్రాశ్ర స్ నువీను కంతేటి. ౨ 100 

మునినున శా, ప్రుముల నె స్పెన్చిన మేటియు వినయథధనుండు 4 విష్యం నగున 
మ్థునీయు జలపూర్ణ నఎశంబును భై కొని వెంటనంటి 4 పోయెం గడశకా. 101 

తీనశజుగు నా శ మ స్థలము. 4 దానును శీష్యుండు చేరి "దేవపూ 
జనములు లోనుగూలలుగు థీ సది్వ్ప్రధులన్ని యు. దీర్చి యాననం 
బున నుసవిమ్టుండై మునియు 4 బుద్ది బ్రయత్నము లేకయే జనిం 
చినదగు లోకమే మొ యను4చింతను బొంది యనేకగాధల౯ా. ౨౨ 102 

మసమునం దలంచ నవలల జనుబెంచె స్పయంవిభుండు 4+ జగముల నిర్మై 0 
దిన మేటి మహా లేజుండు, మునిపతిం గన బ్రహ నాలుశముఖము లలరయగకా . Ip రా 

. వనజజు రాకం గాంచి ముని+నర్యుండు వేగము లేచి యంజలీం 
భొనరిచి నారదాగమున +ముఖ్యవిచిత్ర విధిపషయత్న మే 
సుంనీ మది విస్త య౦వడి చ శ యత్నేమునకా నేయకాంతరంగులడై 

గున మని మ్రోల వాజ్నీయను ఖీ మారయ నిల్ల నితాంతభ కీ శ్రమ. అర 104 

- అబ్బనంభవు నతేనిం చా+ద్యార్థ స్రములను 

నాసన స్తుతిముఖముల థీ నర్చనంబు 

సలిపి శాస్త్రో క్రముగ నమస్కారము లిడి 
యన్యయంబగు కుశంంబు 4+ నడి” నంత. ౨౫ 105 

తనకయి పూజితంబగుచు. 4 దద్దయు రెవ్యామునై న యాసనం 
బునం దగం గూరుచుండి ముని4ముఖ్యుని వాల్మి[ం ౧హారుచుండు మా 
సనమున నంచు నాజ్ఞయిడె 4 సారసనసూతియు వడ్డిగభూ తుల౯ 

దన లెడు బ్రహ్మా యమ్మునియు 4 ధాతృననుజ్ఞ వనీంచె దానిపై. ౨౬ 106 

"లే. ఎలమి లోకవి తామసం 4 డెదుట( వోచి 

యాసనంబున. గూర్చుండ 4 నయీదనునC 



ప్రి ఆంద స్ట్ మ చా మాయ ణము 
- CU DE 

బశ్నీ వాననంబు వొంచి స్వ4స్వాంత ముబుయ 
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టా ఎను చజయుచుంటో నళ4స్తూనినరుండు. ౨౧ 10% 

= రలిలాబంసంబును 4 రవ్యుకూజిత మును నగు మగపులుంగును $ స టుకార 

ణముగ జం పెను విరోశధమునదాని నిబట్టుకొనుబుద్ధియును 'వొవథతమునసుగలుగు 

వ్యాధుండు కుత్పితథమణగును నాతని శేర్టిమని ని శోశభరనళుం+ గుచు బెంటి 

పులుంగును దనవునంథబున నెంచి చించంచి సలుమౌలు టు రిపు ఎర నువకాని 

to 

న 

_ ద 

క. మునివర ! శ్లోకము నీచే, నొనరింపం బడియె దాని 4 “నాగ వునముస న్స 

ననువవ మేలోొకొ చింతిం,వ, నిశళలొ మానంగసనబలంయుం 4 బరమాళ్థ ముదా 

క, పఏనుమో వుదఖిప్రాయం, బుననె సరస యిదిట్టు 4 సాం ని న్నినుం గా 

వున ముసిపుంగవ ! రాముని, ఫఘనతర చరిగేంబు ఏ నీవు 4 కాొనింపు మిలా. ౨౧ 

తే, థర చిత్తుండు పాండితిం 4 ననరువాడు 

జగ సుగుణా శుర్చిం నటి ధ్రర్యశ+ళాల “నాము6 

పతని చదితంబు నారదుం4జను ముసీంద్రు, 

వలన విని నట్లు రచియింపు 4 మబగి నీవు. 3.౨ [11 

సీ. సౌమిత్రి సహితుల్టై గ్ 4 దీమంతుంయగు నణ రాముని -నరిగేంబు 4 'రానోణాది 

శాతనగణచరి(శ్రంబు సీతా "డేవి చారి మును ఎహళీస్యంబు సర 

విదితమావృ గృంటువిబుధమునీం ద్రం! " నాంచువఎన నం4తయును నీకు 

దచలియక యుండిన 4 దెల్గమాొ+ జుమి సర్వవృ తాం ౦ మింక నీ 4 విపువు చేయం 

తే. దగిన యట్టి కావ్యంబున 4 దషీశ్టిచన, మ 
దయెషిడలం గె ంచెమైన నళనృతము గాక 

చాధి తార్థంబు గాక సర్వహీతమగచు 

'వెలయం గలవని తెలియుమా + ఏిప్రవర్య ! 5౫ LL) 

క్ల, ఒనరింపు న్లో బర మనోవారము పాపహారను 4 మంజాబంమును నె 
గ్గ waa 

తనరారు రా అంత బును నీవ్రు ధరామారర్షి +పుంగన ! యెంమిళా. 3౫ 118 

చ. ధరణితలంబున౯ా శిఖరి 4 తే సజముల్ నదులెంతదాంక స సు 

స్థరములుగాం ఇ జచజెలంగునొ, ప4శీర్ణము గాక య రాముగాథ సం 

చరణము సేయు లోకము) 4 స్తా భునుతీం గనుచు౯కా మునీం ద ! త్వ 

ది్వ్రరచితమైన రాముకథ 4 నెబ్లునొ యెంత టిదాశ వీధంలా. ఏ, 114 

"జే, అంతేదాయకో సొన్నిర్తి తే 4 నుగును( బై స 

గ్రింద నలరావ సాభోక' 4 బృందనుందు 

న్చ్చం జరియింపం జాలుదు + నెపుడు కోరి. 

పుట్టునో యప్పు మోతంబు. 4 బొందంగలను. 3౭ [15 
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బాలకాండము * సర్షము. [ప్ 

అనిపలుకుచు భగవంతుండు, వనజజుం డచ్చట న స్వీయ+వర్ష మితరద్భ 2 

ప్రినిచయమునం బడకుండం, గను జేసెను దద్విధంబుం + గాంచి నునమునక . 

శిమ్యన సహితుండగుచు 4 జెలణసచు భగవంతుం 

డన మాని పి ఏస్తశయంబు నొంచే 

నవల నతని శిష్యు 4 లందటుం బలునుటు 

సంతసమునం బొదలి 4 వింతేపడుచు. 5౮ [17 

మరల మరణ మున్ను 4 మౌని నచించిన, కోకమును బఠించి + సౌరిది నొకరి 

కొకరు చెస్పుక్ నుచు4నొకచోటం జేరి వస స్మృయము మోజు. బొదలథ4సానగరంతే. 

. అనఫఘు ముని సీళుచే చెది స4మాతురమై తేని నాల్లుపాదముల్ 

తనరంగ జూడంగాంబడియె ౪ దానినె శి న శ్లోకము శిమ్యసంఘు ము 

యస. బఠియించుటకా మరల 4 నం'దెను న్లోకత; నంతే నెమ్మనం 

బునం బరమేశు నెన్ను ముని4 బుద్ధిని నివ్వధిం దోంచె యోచనల్. రం 19 

ఇట్టి స్ట గోకంబుల 4 నెల్ల రామాయణ కావ్యంబు విర చింతు4౫డంగి యనుచు. 

నన బుద్ది నంచి యు+దారచి త్త తము గల్లి యశమున నలరారు4నట్టి వూని 

నరుల 'కుదారంబునై థి వజులు వ వృ శ్రే త్రంబుల ద్రామోదిపాకవిరాజతార్థ 

ముటలటుగల సదములం+బొలిచి సుందరములు నై సమూాతురముల 4+ నలరుచున్న 

. స్లో నత్రముబ సద్యశ4క్ఫోభితుండగు 

రాముచరితేంబుం గీ ర్హికళ4రంబుగాంగ 6 

బొలుచు కావింబు 5 రచియించెం 4 గలుషహారము 

నగుచు నయ్యాది సంధుల 4+ నందనుగుచు. రీ 120 

 మునమునకింపుం గూ ర్చెడు సథమూాసములక౯ె రసవత్సేదంబులకా 

దనరుచు. దూంచినట్లు సమ్మత౯ా దగుచ౯ా రసవంతేమైన య 

గనియలి గల్లున ట్లనురి 4 ధన్వతంబొల్చరఘుప్ర ప వీరు పా
 

వన: చరితంబు హానివృమకభ ప్ర ప తిపాదిత మొప్ప నెంతయుకా. రి 121 

అదియు రావణునురణంబు 4 ననువదించు, 

దాని వాలి ల్లీ కిశివ్యుని( తానమునకు 

రలు గ భి చెను దానినే 4 యెసు వాద 

నును ని ఇగీథీ ంఫుండి యది *ము కై కి నొసంగు. రక 199 
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/ టం నీ యం జా వరొలయు గాము 
[4 ON NOR 

సిన సర్పము. 

శ్ 

‘ లం శ. న. ఇ న... 

కా (గీరామాయణు నప MoO 
Sr ఇషుం 

ఆ. ధర, నీల్రుంె టె న శతా పను ధిర్మ్య యు, నము స న. 

ధారీ మం లలో 

మునగు చరతమె్లవినియా ధవుంటులూౌ , రాముచునేవి స్తన 'ంబుగాలయిం 128 

కురా సుఖ నమక ఇతే 

క, నిరచించంవనాంగది యమ్మునివనరు లట ఛా సో) సీఏ ఈ వారిచి ౫ నా 
అట 

జ ం వ. ' 

త్క.రమును భాగలి Ne, బవంగంగాలయటేీని దానిటుయిం వేది గే్నోకొ. 21 

చ. గన గసరువుం నంంచి క క యి వమ్ములు మోక యజ, . 

బని Re ఎరామున్న క తము నుశదికొ వెనుక గను య... 
eens 

వేనితనుజూ చరి గ చే ములు 4 భార్యఎతో. వంరాను సజు నొ 

కానా 

UU te ant నన చరితంబు సావమున 4 భానిలున్ఫ సము ఇల్రీసట్టునకా, 
నం. 1 my 0 

“కొన నయ్యెను వముతీయు సఖీ "క్కా.ఎఎమందు 

వారి నవ్వులు మాటణు 4+ వారి గతులు 
జి 

నారి శుష్టలు న nye 4వంతు కొరుణ 

జరగిన ట్టు వోంచి న 4న్షరముని మడి, ర జ 6 

రీ గ ఉం wy జ భ్ గ? ఇ టో అ , 

గ త్త సతేష్తు నిత సట" గ్ , జని నన మున న గా గు నుండు ఖీ సర గ్గ రె పసం wm 
(a 

క 

యిన? దిచుగునప్పు; పట్ర జర, గనదంత యు. ein Rice ౪ We $౫ లో (రీ ట్ర్ ye పగ్వుటకొం 

చే. ధర మతియెన వావీ కి 4 గేత్సేను స 
ర్త యా బలీ ( న. 

ల వి wa అరం టి, ht "Maas MG 

చదరితమును యోాగమనముసు ఖు 4 జరగని 

| 
చాని జచగంగ (6 బోయదడు4 దాని నని య ల క 

గరతలావుబకంబును 4 గాంచినట్లు. ౬ (వగ 

న్స్ ఉన్నది యు ంస్న్మట్ట్తు 4 లగి ముహాద్థలి పన ముని య'ిరాము' రాశముంసిచరి సే 

మును నెల్ల ౧గాంఛచిడా+నినిచేయంబూ నె; స య్నుదియ్య ప్ప సొ 4 వూ; సగుణయ 
1] 

తంబయి శేవలధర్మార్ధగుణవి స్తృతేం? ఏయు రన్న యుళ4తంబయి వసస 

సాగరవున నొవ్సి వ! థీ ; నేర్వుజ: నంబుఖ పీనుబవి విందుగా $ నేసన్ చి గ 

. మాదడంబయి తేనరాేె 4 మున్ను నార 

దముని యువ్విధింజెప్పె నం4థతీయును 
చరిత మై రచించె ద్వి+జప్రవరుండు 
మాని వడ్డుణవిభన్రండు 4 మానిశముగ. ౯ [స 

ail, 

యో 

ంయురు. రామాయణ: కి గానం గన హాము. శుయిం 

చ. జనకునిచా తపం ఫలము చక ఏవతొరము 3 నై నయట్లిరా 

ముని జననంబు, భూరిబణ(ము౯, జనతా వ్రియన న సంబు, స 

జ్ఞనుల ప్రి యంబు6 బొందందగు4 చందము గల్లిన యన్న. యోాగ్సునం 

వనరుట, యుగ గృ భావరహి 4తంబుగ నుండుట, సత్యశీ అముకొ. ౧౦ 180 
+ 



బాలకాండము = ౩ సర్షము, 

చ. అనుజుడు లత్మణుండు తను 4 నాదరమొప్పలం గొల్చి రాగం చా 
మునిపటయైన గాధిసుత4ము ఖ్యమహాధ్వుర కృత్వరయణం 
జబును నొనరిం? పంబోన్రతటి 4 మాదమునకా బహూచి త్ గాథ లక 

జనున్రున మౌని చెప్పుటయు $ శంకరు చూసవిఖండనరబునుకా. ౧౧ 

జే. వీతమొవల గునట్టి యాఖథచెలునల దగు 

పరిణయము రామరామవిథవాద మనల 

దాశరథిసద్దుజౌప్ట 4 రనము రాము. 

బట్టభ చని 'జేయంగం 4 బాటుఫపడుట. ౧౨ 

గ, దానికి నంతేరాయమును 4 చానొనరించ౫€ బూని చక యెం 

తేని ప్రయాసమూనుటయు 4 నేర్పడు కనట్టులె విఘ్నువాటయు౯ 
గానలకా రఘూవ్రహుండు 4 కె క పంబునం చేసి పోన్రటల్ 

సూనుని కె యజాత్రేజుండు ¢ సోన; ముమె విలవించుటల్ తగా. ౧౩౨ 
ర 

చ. తనయునిచా వీయోగమునం 4 దాళయయజూలక్ నృస్ధరాజు భూ 

మిని నికనాడ్ పొవుటయు, 4 4 మిక్కిలి దుంఖ్రము తమ్ము నేనా 

జనులు తవించి నెంటంజన. + జయ్యున వారిని రానునుండు నం 

చనమునం చాసీ యెగుట, ని(ిమాడవిభుం గని రాఘన్రం డొగికా. ౧౮ 

, మూటలాడుటయు, నట సు4మం త్ర శ నెడు 

నసూగఠుంజారానువు వీడి 4 శోక వుజరం 

బునమునను. బోవుటయు, నంత 4 సురతటినిని 

చాయంటయు నః వంకా భ్ రథద్వాజుం. గ “నుట, ౧౦౪ 

నీ అవల భరదాషజు 4 నా వేం జిత్రకూ 

టూదిని గనుటయు $+ నచట వాస్తు 

శా స్పృరీతిం౫ నొక్క. 4 సదనంబు నీర్తించి 

యందునుండుట, భర$*తాగనునము 

నతడు రాముని. చేర్చి 4 యభినుతేమును ద్ర్చు 

ముని వే యసటయు., గ ోం డు 4 కచట సలి 

సృృత్యంబు దీర్చుట, + క్ గ్ర నీముములయి, 

నరముల తనరారు 4 “పాదుక లకుం . 

బట్టం బు6 గట్టుట 4 భరతుం పవ్వూని నం 

ది నుమునయందు 4 నిబుృుటయును, 

ఆ. వాఘన్రుండట దండ కా4రణ్యమున కు. 

జనుటయు, విశాధ్గుంశనువాని 4 జంపుటయును 

నవల శరభంగదర్శనం 4 బట సుతీక్ష్య 

మునినమాగనుమును భూమి[నేన య్ యెలమి. ౧౭ 

181 

184 

185 

186 



16 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క. అనసూయతో వనసీంచుట,యును నామెయు నంగరాగ4మొగి నిచ్చుటయుకా 
ఘను(డై. న యగ స్త్రుని ద ర్భున లాభ జటాయుపట్నీ 4 సందర్శనముల్ .౧౮ 187 

"తే. పంచవటి శేగుటయును సూ4ర్పణఖం గనుట, 

దానితోడి సంవావము + దానినొగి వి 

రూవీణిగం జేయుటయు, భూోర$హాపులగు ఖు 
రృత్రిశిరసులు మొదలగు 4 రాశుసులను. ౧౯ 188 

తునుముట, వీతవారిం చెడు, పనికే. శానణుయ తాను 4 నమ్బటయును, న 
న్వని ని మారీచుని జంపుట, యును, నీతావాగణమవుంత 4 ను “వాజమునసన్ * ౨౦ 

నై hb { 1. రాముండట శో నో కముంది యళ4రణ్యమొైు. 

దసుగుట్టు జకటూ యుమృా యుల నళ స్పరిసరమున 

నున్నయట్ల కబంధముటనో్చు ,ననుజు 

వర్శనముం, బంప నాంబడు ౧ సంసుం నుట. ౨౧ 140 

స్, చనిచని యన్వని ఛబదిం గనుటయుం బవమానసూనుం + గొంచుటయును, 

స్వనినుండి బుళ్యమూక౦ంిబును జగం చాను సయసథమును ' జేయుటయున్ 

"ఖే. అందు సుగీ గివుండను వనాన4రాధిసటి స 

మాగనుం మెను , సొయభేశీదాది కృ ట్ర స్స్ 

మును వానికి విళశాాస4మును జనింభం 

జేయుటయు, వానితొం జెల్తి 4 సేయుటయున.. [42 
wr 

చ. జనక సుతా ధన్రుండపుడు 4 సొధ్ధిషనసించిన వోపెటుంగంగా 
మనమున. గోరి వాలికి న4నూనుపవి కృవుశాలికికా స్వమ 

తునకును నెననె రమును 4+ సాగి సూర్యనుకుండు పచ్చల లో ర. యం 

వినుటమయు, చారియుస్టమును; వింతగ వాలిననింబు నన్వాఎకా, ౨౨ [42 

చే, ఎఎమి సుగ్బీవునకు రాజు 4 మిచ్చుటయును 

దార వింవించుటయు భూమి4త నయ వెదుకం 

గా శరత్కాల మది ముఖ్య4కాల మగుట 

గీశములం బంప రామసుళ్టీవు లొనట. ౨౮ 114 

"తే. సమయమును చేనీకొనుట వళర్ష దినము భోగి 
మిన్నకుండుట, నుటి యూర+కున్న వాన 
"రావనీళుని సయి రాము 4+ డలుగుటయును 

బలములను గూర్చుటయును ది4క్కు_లకనుపుట,. ౫ [2౧ 
చ. బలముల నన్నిదిక్కులకుం 4 బంపెడువేళను గీశభూ ాధన్రం 

డిలంల ద్వీః పనింధునుల 4 నెల్లను జెప్పుట, వాయుసూను ౩ మె 
త్ 



బాలకాండము = 5 సర్లము, 17 

గల కరుణావిశోషమున 4 త్షైపతిచంద్రుండు సాష్రంగుళలీయకం 
బలరి యొసంగుటయ్యనిలు 4 నాత్మ జు డందణుం గూడిపోన్రుచుణ ౨౫% 146 

"తే. దశ్నీణంబున నలరారు 4 సలములందు 

సీతం గలయంగ వెదకుట, 4 చి త్రరీతి 
జాంబవంతుండు విలమొక్క_4చక్కి_( గనుట 

యచట నందు మృత్వువు4+4నందం దలంచి. ౨౬. 147 

. కూరుచుండుట, యందఘోరయాపంబగు సంపాతి యను ఖగ+సాష్టమి, చారి 

కనులకు దోంచుట4కడలి దాయెడు పూన్మి బర్పతంబెక్కు_ట$పనన తేన యు6 
డంబుధి దాటుట 4 యబ్దీమాటను విని వచ్చెడు మైనాక 4+సర్వతంబు 
గాంచుట, యటసీంహి +కావధంబునులంక యంతికంబున నున్నశయట్టి మలయ 

చె, సర్వతంబును గాంచుట 4 ప త్రనమున 
రాత్రిం బొచ్చుట, యటం. గీశథ రాజ భటుండు 

నొంటిం జింతించుటయు, నందు 4 నొక్క చోటం 

బం_క్షిగళు. గాంచుటయును, బుళప్పకముం గనుట. ౨౮ 148 

ein 

క ఆసానభూమి నచ్చట, నాప పననాత్మే జుండు గనుట 4 యంతఃపురము౯ 

సీ పికం గనుంగొంటయు మజటి, యాప త్రనమం జనోకశనును వననులర౯ొ. ౨౯ 

న కనుంగొన నచటికిం జనుటయు, జనకసుతంగ నుట, రామ4చం ద్రు,ండు దయ వే 

నినయు౦గరమునుగుబుతుగ, వనజూటథ్నీకి నాసంయటయును4వాయుజుండచట౯,. 

క్ . సురవై రినాథు 'రావణుం దరుణీవుణి సీతం గాంచి + తా భాషింప౯ 

అరు 'చెంచిన నొనిం గను, టరయక డానవుల కాంతేశలాభూజాతేళా. 50 151 

న, పలుకుల నవలించుటయును, గలనటం ద్రిజటాఖ్యవనిత 4 కాంచుట, సీతా 

బలన మణి హనుమ కొసంగుట, లలితాకోకవనతేరువు4ల?౯ శౌర్యమున౯, 

తే, భంగపజచుటయును, దై త్య+భాము లెల్లం 

బాటీపోనుట, రానణు 4 భటుల వాయు 

శనయుం డడరి నధించుట4యును, గవీంద్రు, 

నింద్రజిత్తు గ్రహించి తా 4 నేగుటయును. ౨౧ 158 

గ, హనునుంతు(డు లంకాపుర, మును గాల్పుట, నచటివారు 4 మొట్టో యని రో 

దనము లొనర్పుట, సాగర,మును నురలకా దాంటి కళముఖ్యుండు. వనుటల్. 

క. వానరు లెల్లను మధురస, మానుటయును రామచంద్రు, 4 నతిళశుభవారా 

నూనో కి నలరటేయుటు జానకి మానికము బతి కొ4సంగుట మణి యుక౯.. 

aX 
. సరిదధిపతితో. గలియుట, యురుతరజలనిధి నళాఖ్యు. + డొగి సేతువు ని 

ర్భర శర్య్రంబునం గట్టుట, తరించి యద్దాని రాత్రి 4 దై త్య్టపురంబుక్.3 ర 

లి 



12 న్్ 18 ఆంధ్ర y మద్రామాయణము 

క అరికట్టుటయు, విభీవణుం, డరుడదెంచిన నతని. బ్రతి 4 నాన్ఫలి మఠం 

బరిరతుణంబు సేయుట, సురవై రుల నని నధించు౪వొప్పు నతండుక.5ర4 [57 

"లే. తెలుపుటయు(, గుంభోకగ్యుండు 4 దెగట, మేఘ 
నాదు డని గూలుటయు, దై తర4నాశునిధన, 
మవల జానకి గొనుటయు, 4+ నరిపురమున 

నవిషిఫీవషణు శుభొగుణు 4 నాదరమున. 198 

తే. పట్టభ ద్రునిం జేయుట + భాసమాన 
పుష్పుకంబును గనుట, స్వ4పురము. గానం 

జనుట, భరతునిం గలియుట 4+ జానకీశు 

భావ్యపట్టాభి ుకోత్స4నము జరుగుట. 159 

న్, KR న్థంబునెసిను 4 సాగనంపుట (స్టీయ రాహ్లంబు సమధిశ 4 రంజనముగం 

బాలించుటయు, భూమి4పట్టనిబాయుటయును,) బూర్వకాండా అ4నొనరంజెప్పె 

భూతలంబున రానభూనానుం oe కృతాః వళ4బూా జం షె డు చు 
భ గనంతుం డయి నెబ్లు(వాల్మీకి యు శే సరకాండమ్మున నచించు; * శ్ ఫ్వూసురసుతు 

చే, జీవితునింజేసి వాయ మధ 4 పోవనవుఖు 

మును నొ నొనర్భుట మొవలగు 4 ఘనకఖా 9 

భొలుచు ను ను గరమా రాంథ4థవమునలగ్గ నదియు 

దిన్యవాల్మెకీవచన సం+భాన్యమాం ! 3౮ [౧0 

మూంపన సర్షము సంపూగ ము, 
౧ a 

చరయ రంగం 

రవ సర్లము, 

యయ సువ అసు రొమాయణమును శాడుటు. చయ్టుం- 

ఉ. ::వ్వీకృత రాజ భావుంయి + "వెల్వునహిం౦ చెడు రామచంద్రు, న 
సోక చరి త్రము౯ విమల4సుందరచి | శ్రే పదో త్రసుంబు నా 

ఫ్ కిము ర్షి సత్కృతికి 4 మిక్కిలి యత్నము సేయువాండు భా 
పాకమలేతణాధిప తి 4 సత్య్రుణా త్రవగుం డొ నర్వెం దాకా. ౧ 161 అయన 

వ్! 

ఆ. ఏడు కాండములు 4 నిరునది నాలుగు, "వేల న్లో న్ ములుగ 4 వినుణరీణి 
బ్రహామునివరుండు థీ సంచశతంబులౌ, సర్షములుగం జెప్పెం 4 జారుగాథ. 9 
తానా eevee See నా scenes 0 Sera am ne weit 2 ప 

గ 
ల్లీ 
" 
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* శః నాముచర ద్దు (డు రాజ్యము స్రూజ్య' 0A చేలుచుంగ నాలీ క రామాయణ: సును నిం 
ఇానని “ప్ప సరాజ్య స్య రామ'స స్య”) అనిమూఅటము. స్వీక గ తరాజభావ్రు కయి యనుదానింబట్టి తేలు 
చున్నది. రామాసతొరమునకు ముంచే వాల్మీకి రామాయణ మును రచించెనను వి! కృప వాదమః 

h 

దీనినే దిరస్మత ముని తెలియునని, 



జాలళకొాంచడవము = ర సర్షము. | se) 

చ, ఒనరిచి ప్రాజ్ఞవర్యుండయి 4 యొ ప్పెడు వాలికి యశ్వ మేధయా 

నిరతి కవల౯ా జరుగు 4 కార్టియుతేంబు సహో త్తరంబుగాం 

దన రెడు దాని నెన్వం డీయ 4 ధాత్రి, సమర్థుండగుం జఠింపంగా 

నని మది నూవాచేసె, నపు + డయ్యుటవిక౯- వసియించి పాత్రుల. 5 | 68 

క. మునివేషులయిన కుశలవు, లనువారలు, భావితాత్తు+జై. యొవ్వండొ ది 

నిని జదువునంచు నెంచెడు, మునినర్యుని పాదములకు 4 (మొక్కి_రి భన్. 

చ. తనదగు నా శ్రమస్థితులు + ధర్మ్మవిదుల్' ధరణశపుత్ర కుల్ 

ఫఘనయశముం దగళ౯ా రుచిర4గానము జశేయంగ౯ జాలు నొదముకా 

దనరంగ నొప్పువారలు, ను4దారులు ని సపహాజాతులక౯ా దమికా 

గనుంగొనియెం గుళుకా లవుని 4 వాసురమౌాని వముహేంద్రు డాతటీ౯. ౫ 

తే. గ్రహణధారణపటువులై + గ్రాలి వేద 

ములను నేర్చిన వారల 4+ మునివిభుండు 

వేదముల యర్ధ మెల్ల సుఖవ్య_క్రముగను 

'చేయంగా నెంచి గృహియించెం 4 జి త్రేనులర. ౬ 166 

స చరిత వ్రతుయె వాల్మికి, ధరణిసుతా చరిత మెల్ల థ దత కంఘపనిదా 

మరణంబుం గూడం గావ్యము, నరుడా రామాయణంబు4ననున్రునం జేసెలా. 2 

న్స్ ఉచ్చరించినయస్పు+డ గం చాడినస్పుడు మధురంబు నైై తీివ+మాణములనం 

బరంగు గానంబును, 4 ధ్వనిపరిళ్చదంబు అచెడువీనింగూడి + యంద మొంది 

పడ్డాదికములై న 4 జాతుల నేడింట బన్షమె మహి తమా+వల్లుకీ 5 

యాన్వితంబయి, తగి 4 యనులమై శృంగారహాస్య కారుణ భథయానకములు 

తే. వీరకొద్రాదికంబులై 4 వెలయు నవర 

సముబతోం గూడి పెంపొంది 4 సాథులై న 

కాన్నమును దీనిం బాడి ర4క్క_నలు (మౌని 

భణితీ నెప్విధి దగునట్టి + భంగి మీటి.) ౯ 168 

సీ, గాసతీర్వేజ్ఞలై + మానితమూర్భునా స్థానజ్ఞరై , యన్నశదమ్ములగుచుం 

గంఠరమ్య స్వర4కలితు లై నరవేష మూనిన గంధర్వు౪లో యనంగ. 

గాలుచు రూపలథ4తుణముల నలరారి మధుర భాహణముల 4 మానుష్టిలగుచు 

రొనుచంద్రునిశరీ$రము నుండి తీసిన యపరబింబంబులో 4+ యనంగ దనరి 

ఆ. నిందనీయవృ త్తి $ నెగడక నృపసుతు, లయున్టి మానివేష 4+ నుంది వెలని 

పాఠళుద్ది నెజిం౧+ ఛ వ్యాత్ముల్నై మహో,భాగుల గుచు బూన్కి(4బరంగిముజీయు. 
థి 

"జే, జగతిం గల సర్వశ బ్బల4వమేణము "తెటింగి 

"యలరు కుశలన్ర లపుడు ధర్మ స్టింబుం బూర 



వార్తలను 'దెల్బు నుత్త్సమ4భవ్వు కావ్య 

మెల్బ గంఠస్థముగ జేనీ 4 యెలమి మోజు, ౧౩ 110 

క, మునులయు సాధుదిగీజుాలయు, ఘునసభొలం దొస్సు మోణయ4గా౮ాబాడిరి య 
మృునియుపదేశించిన గతి,విని వారలు సమ్మువమున 4 వింతగంబొదడలక౯ా.౧౨ 171 

త, వారు రామాశ్ళమేథంబు 4 వజలుచుంపష 
నిన్చితస్వాంతు లై మునుల్ 4 నెమ్మిం గూడి 
సుఖముగా. గూరుచుండిన+వోటం 4 

స 

భవ్య కావ్యంబు దానిని 4 వాడి రెలమి. ౧౮౪ 172 
క, విని డాని యమ్మునీం ద్రులు, నునముణ పస్యయము పొదల 4+ మంజుంభణివి౯్లా లా “| 

గనులొలయ బాపహ్పపూర్ణ తం, గని వారిని మెచ్చుకొనిరి 4 కయ కణ చేళా, 
అ. మాదన తుంగుచు 4 మునులు నిద్యగ్సనుల్ 

మెచ్చుకొన(౫౦ దగిన 4+ మేటి గాయ 

కులను గవల ఎవాదిం 4 గుశబన్రుణను సొథు 

భాహణములం బొగడి 4 సల్కి_రిట్లు. ౧౬ [74 
క, రుిరార! రేనునురిను, ౩ మారా! క్ల కము | నలరు 4 సతిమాధు సరం 

వ. 

చ, న ణఇసంపనల్ లిన 4 వాపతరంబయి రాయు స్స 

సర 7 'డిరక్కనలు థీ భ్ముం జకం దో 'సంజేయు.చుకొ 

వరుస, లయాదియు Er గని + ప్రా "ణము గొ దనచాగునట్టు సా 

నిరవుణు నీర్ల ర్ం బోవిడిచి 4 న ర్యలబుడ్ధుల నొస్వుచుంపుటకొా, రో [76 

, వాది జ్ఞాఘించిరట్టి స4భాస్థ సబమున 

నెంశేయును హృృద్యవ ఘూ రేగ మెసలస నట్టు 

లతిశయస్వాదుతరముగా 4 నలరు రునట్టు 

రుశలవుల్ వాడిరష స్చుడు ఛీ క్ ర్ధ్గో రు. అలర, eran | 

చ, ముని యొక ంజాకరుమూనపగుకు 4 మో వమునకా వడీ తేచి డొ నొసం 

"గను గలశేంబు, నొక (గాముని 4 కి కీ ధురంధథరతకా బ్రనన్నుం్లై 

ఘునతీరనల్క_లంబొస Ac 4 గాంతముగా+ దగు లేడిచర్శ మి 
ra ॥ 

చ్చ నొకమునీం ద్రుం డొక్కముని 4 వెల్వగు హాంజినొసంగ హృమ్షుం్లై . 
9 

క ఒక మానిపతి కముంగోలు, వౌకముని యుఫవీత మొసల్గొ 4 నాగి ని నిచ్చెను చే. 
వ. క దుంబరనె వకొ,నికి నాసన మైసదాని 4 నెమ్మి పొదలంగకా. soy [79 

"తే. ఒకొంటయు జపమాబని శ్చ సీం4కోొక్ల మునీళుం 

డొయువఖివృద్ధ్థయా నన 4 నందణప్పు 

డతుల సంతోవమున మోకు 4 నాయునధిక 
వూాననుచు నొవరించిది 4 యాశివనుల.] DO 180 

న 



చ, 

ell 

eb 

'సోలకొరడము = ఈ సర్లము, 2 | 

మునిసుతులార ! యద్భుతము 4 ముఖ్యము వాలి,కిమానికీ_ర్థితం 

బును నరగాథ గల్లి సుకవుల్ కృతుల౯' రచియింప మూలము 

తన రెడు దాని దీనిని య+థాకృనుమొప్ప సమా ప్తినొంది పెం 

పును గని గీతముఖ్యమయి + పొచ్చెడుదానిని మోరలింపుగకా. ౨౧౪ [91 అజా” నా 

. పాడితిరి గాన శాస క (పటునునీము 
లౌదు రిది పుష్టిజనకమై + యందజికిని 
వినగ నింపయి యాయుస్సు 4 వృద్ధిచేయు 

నట్టిదయి పొల్చుం గాదె యీ$యనని నెపుడు. ౨౨ 182 

. అని మొనులు పొగడ నా, ముని వేషకుమారు లొకట 4 బుధజను లెల్ల ౯ 

దనివార రాజమార్ధా,ది నిఖలసుస్టలములందుం 4 దృ ప్రిమెజయంగ౯ా. ౨౩ 188 

. ఎల్లనారల చి త్సంబు 4 లెలమిం బొదల. 

బాడుచుండి యొకప్పుడు 4 భరతుననును 

తిని మహీధవు శ్రీరాముం $ గనెడు వేడ్క 
బోవ వారలం గనియె నా4భూధవుండు, ౨౨4 184 

= అరిజన కాలు6జై తనరు+నట్టి రఫఘూద్వహాుం డాత్త్యదివ్వవుం 
ల నన ఈ భ్ Dp 

దిరమున నన్నదమ్ములను 4 దవసుతి పము లర్చనార్లులై 

పరంగెడు వారిం జేర్చి మృదు4వాక్కులచే నలరించి తప్పక 

ర్ఫురమయ మాచు దివ్యమయి + పొల్చెడు నర్ష్హ్యతవమాసనస్థలి౯. ౨౫ 185 

. జగముబకు నీళు రామ4చం ద్రుండెలమిం 

గూరుచుండి యమాత్వుల. 4 గూరి తమ్ము 

లను దగం గూడి యరి జనా4ర్లనుండు నియతుం 

డగుచు నలరారి మది మోద 4 మలిశయిల్ల, ౨౬ 186 

. చక్కందనమున నొప్పిన + సవాజులం గని 
భరతు లత్మణు నతని సోశదరునిం జూచి 

ఫలి కం జిత్రపదా ర్థైకళలలిత మైన 
లా గజా wen EFS 

యా 

గాథ దీనిని వినందగుం 4 గడు ముదమున, ౨౭ 187 

. సురతేజస్పహితుల నృయ్యిరువుర గాయకుల నిట్టు 4 లెలమి గులుకువా 

క్పరణీని బే శెవించెను, ధరణినరుండంత నన్న$+దమ్ములు మిగులకా. ౨౮ 180 

ఫలుకులచేత గీతమున 4 భవము రాగయుతంబు పూజితం 

బలఘుతేరసీనంబునయి + యందము నింపుచు వల్లకీ లయం 

బులగతి విశ్రుతార్గమయి + ఫొల్చెడునట్టులు పాడిరంత వా 

రల దగు గీతమాసభను + రాజితె సర్వజనానుళూలమై. ౨౯ 189 
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చ, 

న్ 
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ఆంధ్ర మద్రామాయణము 

ఫఘనసభం చేది సుమం రు. సునంబు వ్యా 
ద్వనజములు౯ సుశక్షా కరలి4భాసిలం గర సమా శృయంబుగా. 

దనరు సుఖంబు ని ఐిచూచును థ్ నద్దయు. ీన్యముగాం జెయిం'గ ని 
ఎ లి WYNN ఇ గాంగ, నా 2 మునులు న రంద వ లతుణగేం 4 బ్ ఏన్. చు భూరిచపం స స భెవుల, 5౦ 100 

. షరణసదురు దాకంహాడ సంస పత ము ము 

హానుభానంబునై తగు + నార! చరిత 

మిద్ది గావున 6 చెలియంగ 4 నిపుడె కోరు 

వాం నని బుద్ధి దలంచి భూ4నరు6డు నెమ్మి. 504 NL 

. వారి కనువుతి చేయ నా4బొలకులును, మార్లని" రాషహసంసన 4 మూనసముల 

sorte "వేయుచు. నాడి ర4య్యసనిపతీయు, దివ్వ నింప సనమునుండి ఖీ భన గ రీతి, 

. మెబ్బమెల్లన దిగి సభ థమిగుల వక్క, గహానగుచుండ్తి yd వ్వ యా+4సోక సుఖము 
(౧ 

జ ఆన్ లం ఎ అద్య జ్య ష్య టు. జు భారం అల ధాం TTD బం na శర ననుభవింప ప నాస క్షి 4 సలరువునసు, గలిగి యుండ సభాస్థలి4గా తె నపుడు. 

బక సదము సందూాదన సాబ్బవ సర్లము సంపూర్ణము. 

క అర సో. వే సర్షము. 

రైడు వొమాయం కఫా (వ్ సారంగ యు. fro 

దీషపస సకమున 4 దీవించు నీభూమి జయశాలు రె స యీగ్ల p "సెత్రులంకుం 
rrr) 

నమ్మను స స ప్రభ్భాతిగ 4 నవనీళశ్వ కే గాం ౦ ద్రు, గి క్రగారుటరు దుర్భ భం 4 సరయనన్న 

యష్టుల సత 4 నంచెనో, త; నప 'రాజణ్ల గా సము+న ము సవం 

త్రవ్వించె దండయా+4 త్ర కుం బోన సలువది వేల కుమారులు 4 నిహృశ నై. స 

. అనుసరించిరొ యాస 4రాననీళుం 

జే మహీనాయకులలోన 4 నెసంగు మేటి 

యగుచు; నియ్వోకునంళ్యు లై 4 యమణచిత్తు 
Clean cane 

లన యా'రాజనర్యుల థీ యనసీయమున. వ. 10.1 

షా 

అలరు రామాయణంబను 4 యశము. గాంచి 

పూజ్యమై యొప్పు నీగాథ 4 సుప రావు 

విషయమును దెల్పుచుక దాని నీధి యను 

పరంగంగం జేయుణా (కను వరరామాయణము డాని4నరుస సకఎముక౯ొ 

౫రవమునసూయను వినదగు, స్థిరతీ రధ ర్మార్థ కామ సిట్టిద ముగుటకొ. ౮ 196 

యిరు అరయోాభ్యా పురసర్ణ నము. శుశ్రుం- 

చ. ధననిచయంబు ధాన్యసము+దాయము గల్ల ప్రమోదయు క్షీ 
RRs Te 

జను లలరణొ సమృదగ్గముయి 4 సన్నుశమూ సరహమూతటంబుడం 



లే 

"దాలకాండము ౨౫ సర్లము, లిన 

గనుగొనలగా విశాలతీయు. 4 గల్లిన కోసల నామ భేయమాా 

జనసద మొక్క_డుండు. బురీస త్తను ముక్క_టి వెల్లు దానిబోకా. ౫ 197 
ర పురమద్ది యయోధ్యాఖ్యం, బరంగు ధరా విశ్రుతమయిశ ప్రజలకుం దా భూ 

ద్ 

వరుండై న మనువు చా న,ప్పురవరమును సుప్ర పనేస్టోమును నిర ౦చెకొా ౬ 198 
పదియు రెండామడల్+ వె వై శాల్యమున వెడల్పునమాండు యోాజనం4బులుద గంగ 

నిది మూలనగరి నా4నెన్నికం దగం గాంచి శ్రీయుతమై తగి 4 రెండుపార్శ ఏ 
ములయందువృతు.నుల్ +పోల్పుట సువిభ క్త కవుయు మొప్పు భూరిమా+న్హాళి గల్లి 
విస్తృతి సొగసున 4 వెలస్సి, విచ్చిన పూలు చల్లియు నెప్పుడు + జలమునిండ౭ 

లే. జప్రైయును సొంపుగావింప 4 జూనుమోజణు 

రాజవిథిని దగు నప్పు4రంబు వర్ష ఫి 
మగుచు, నలరారు, సాయ యో+4ధ్యను వసించి 

ధర్మముల భూర్షిరాజ్యంబు. 4 దనర మనిచి, ౮ 199 

క. అలరెడు దశరథుండను భూతలపతి యమరావతిని శత క్రతుం డెట్టు 

ర్స 

జ్ఞ పలభంగి వెలయ జేసెనొ, పలుభంగుల నట్లు వృగ్ధి+పలి చె నయోధ్య౯, 

పురబహిన్హ్వారముల్ 4 వాలుచునట్టి కవాటములఈ దస్; ; నంగడుళీలలరు నొకటి 

కటికి, గులకథయుండ, యం క్రేంబులు నాయుధంబులు నెల్ల4నలరుచుండు. 

జి త్ర కారాదులు4వెలంగుచు నుందోకు, నూతులు మాగథుల్ 4 సౌరిది, నుంద్రు, 

ధనధాన్యసంపదల్ 4 వనరారు, నిరుపవు కాంతి సమృాద్ధియుం 4 గాలు ఇష 

"తే. కోటబురుజులు ధ్యోజములుం 4 నొనురు మిగులు 

బెక్కు_లు నేత్ర ఘ్నులును దగు 4 నెక్క డం గనం 

బోయినను స్త్రీల కాటలు 4 పోలనేర్చు 

చున్న తానులు సొగసుగ 4 నుండు నందు. ౧౧ 20 | 

కే, మించు తోటలు తియ్య మా4మి శ్ల నబదు 

నీ, 

వనములబందందు. గను' ట్టు 4 బట్టణమును 

జుట్టియున్న ప్రాకారము 4 4 కోభిలుం గడు 
విణీవి లోంతును దనరార 4+ వెలయు. బరిఖ. ౧౨ 902 

స్ స్థలదుర్గభూతమై పుర, మంరుట శాత్రనసమూహ+4వుందు. జొరంగలే 
a) 

i | 

దలరారు వా స్పిహయగో,వులు ఖరములు నుష్ట్రములును$బోడిమిమోణు౯ా. ౧౩ 

కస్పముల్లొనివచ్చి॥కాచియున్నట్టి సామంతరాజు 'జూవళలి 46 ములయు చుండు. 

గన నవ్మంగను * గోరి వచ్చిన బహు దెళన_రృక సంతతియుం జెలంగు 

బహాురత్నచిత్రిత + ప్రాసాదములు క్ర డకయి కై చేసిన 4 క్రుగిరులు 

చం ద్ర శాలలు చెక్ళ_4చం దమ్ములమేహే ౦దు ద్రుపురమునుబో లున 4ప్పురినిబరంగు 

"తే. రాబనృవాములు, జూదంబు + రనుణనొడ( 

గట్టిన ప, దేశములు నందు. 4 గానంబడును 



94 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

సోయగంబున నబరారు 4 సుడతులుం ద్రు, 

నుణుల గమియు విమానస4ద్య ములు దనరు. ౧౬ 204 

క. నిందింపందగని దగుచుక, సుందరగృహసంఘయు క్రి § 4 కోధిల్లుచు పా 

చ్చుం దగ్గు "బేక్ష సవుతలుమం'ె వినిర్రి (తము నగుచు 4 నస్సుర మలగుక్. ౧౬౪ 

చ. పురమున నందు దెల్లంగను 4 బాచ్చెడు బియ్యము; నీరుమూడు ని 

శతృురసము(ంబోలు, ఛేరులును 4 సొంచగు వీణియలుకొ మృదంగముల్ 

సరంగెడు నుర్ష శాదులును 4 భాషనముసేయుచు నుండు చెంగేయుకొ 

ధరణిని సాటీలేక పురశీతేబ్హజ ముయ్యది : నర్శ్మ సమె తగుల. ౧౮ 206 

'తే. ఆకసంబున 6 దపమున 4 నలరి సని 

నట్టి సిద్దులదా విమూ4నాళి యట్లు 

తనన బంగి ననుర్చిన + సొగసు లుకు 

గృహములం దగి శ్రే హమ 4 యసంగుం బురము. ౧౫” | 907 

నీ విదాగంసు లవిగీట థీ ఇ పెంయుచు నుందును; శస్తా, సువిద్యావి? ఫొరదుబలయి 

నేర్పణులును నగు4నృవనరు, ఎసపోాయుం దల్లిదం ట్రులుగానిశ+తనయులు మొద 

ల నట్టి వారలు + గాని చేకయె యుండు నానిని, వంచించి + భొణవిగేతి 

డుం డగునాని 4 చెవన భయంబు జనింపం "నొకడు నా నినీ4₹ భబాణవాతునిం 

చే. జేయనొల్లక యుండియు 4 సీంహాములును 

బులులు6 బందులు వు త్తిల్లి 4 భూరిరనము 

అతర స్టీయవనంబుల4యందు. ద్చుగ 

దెం జేతులబలమును 4 'దెటపడంగ. ౨౦౫ 908 

ధితథరముబం బొలియింతురు, హితులు మహారభులునగుచు 4 నెసంగమహీభ్ళ 

." శ్రుతవరు అలట్టండ్ర అరయ, శీలి నెలసీన యసంరంబు 4 పెబంగుచునుండుకొ, 

తే, అహ్ తాగ్నులుశేమదమా+వ ర్ట ఖలసుగుణ, భూసురులు బీదవీదాంగ౪పారగులున
ు 

సురా మహాత్తులు 4 సకలదులు నుహార్తి రి కల్బులుం గెనలాళభ్యా సరులు. 

క్ష, శేనలమునులునునై. కగు, భూవిబుధో త్త గములచేతం 4 బొలుపారు పురి 

భూవి భుండు దశరఖావ్వోయుం డావాసంబొప్ప, జేసె 4 నందం బంరళొ. 99 

ఐదవ సరము సంపూ గృము, 

౬-వ సర్లము. 

రుతు దశేరథుని రాజ్యపాలనము.. శ్రురుం- 

చ. శ్రుతుల చిటింగి పండితుల 4 శూరుల సత్కృృతి నాదగించి, యం 

చితముగ వారిలోం గొనుచు 4 సిద్దసు తేజము మోజు, భావిసం 

గసతవిషయంబుల౯ దెలియయశగాం దగుళీలము గట్టి, పొరనం 

తతికిని గ్రామవాసులకుం థీ దాం బ్రియు౯డై నుఖరాజిం జేయుచున్, ౧ 212 

| 



'వాలకాండము = ౬. సర్లము. బ్రిన్ 

సీ, బ్రతాషకుకులమున 4 నెసంగు శాజులలోన నతిరభుడై ధర్మ్మ4తతినిరతిని 

బ్రబలి యొల్లరను లో4బఅచుశ క్రి నెసంగి, వరముని కల్పుండై4 వ సుమతీశ 

తనువొప్పుబుమీయయి+4తన రారి, భూర్భు వస్వర్ణా'కములయందు4 బ్ర స్తుతి దం 

గాంచుచు, సె న్యసంకలితుంాట పహూతాదియె, సుపషశ నమ్మ, తాళి గల్పి, 
ద. యా (J ౨ ౧ 

త నిర్ణితేంద్రి యుండై ధన్మనిచయయు కి 

సీ, 

చ 

నింద్రుతోం దులందూలపచు; 4 చెసంగు నిధులు 

౫లిగియుందడుటచే యత కాంతుతోడ 

నుపషవుం గాంచుచు భూస్థలి 4 నొప్పు మెజుసి. 3 918 

. దశరథా భిధాన4ధరణీళుం డుర్భర, నతుల 'తేజమునను + ఖ్యాతి నలరు 

నునువులోక మెట్లు 4 మనిచె ధర్మంబున, నవిగధమున నేల 4 న్యాయరీతి, రో 

అమరావతీపురి[హరిహయుం డేరీతి రవ్నీంచె నట్లు ధర్మంబు నర్థ 

కామమ్ములను త్రీవ4ర్లమ్లు? నూని సత్యాభిసంధుండగు 4 నవనినాథు. 

డయ్య యోధా్యాపుర 4 వుత్యు త్తమంబును బాలించ నప్పురిం 4 బ్రజలుమిగుల 

అష అధ్య అబ ల్ నూ 

నావాససుఖముల 4 నందుట వ్యాష్టుల ధ ర్థాతలగుచు శా4 న్ర్రముల వినికిం 

. బొంది స్వస్వధనంబుల 4 భూరిత్ఫ ప్తి 

నండి లోభంబు వికనాడి 4+ యాచకులకు 

దానమొస(గుచు నెపుడు సత్యం బె పలికి 

యలరుచుందురు మజియును 4+ నప్పురమున, ౬ 915 

ధనమును గోనవ్రుబశషములు 4 ధాన్యము లేనినరుండు స్వల్బమా 

ధనమును గల్లు మానన్రండు 4 ద్రవ్యముఖంబుల. గోరికల్ ఫలీం 

పనిమునుజుండుగాని యొక 4పట్టునం జూచిననై నం గంటికీం 

నయిపకుండుం, గాముకుండు 4 గాని నృశంసు(డు, నా స్ట్థికుండునుక్, 2 216 

. తల్లిదండ్రుల దారపు+ త్ర ప్రముఖుల. 

వీ శీయంగం దలంచు లోశభియును, బండి 

తుండు గానట్టినా (డును త నుండం డందు 

వెదకి చూచినం గాని య+వేళలందు. ౮ 217 

పుగుషులు కాంత లెల్లరును 4+ బోల జితేంద్ర యుల స్వభావము 

సరంెడు నీలన్ఫ త్తయుతి+ భాసిలి ధర్శసరాయణాత్ములై. 

వరమును లట్టు; స్వచ్చనుగు 4 స్వాంతము గల్లి యెసంగుచుందు ర 

పురమున గుండలంబులను 4 బూననివారలు "లేరు చూచినన్. ౯ 218 

మకుటథారిగాక 4 మెం బూబదండలు, చాల్చకున్న వారు 4 తలయ లేచు 

అల్సభోగయు కుం + డభ్యాంగ విధి శుద్ధి, నంవకున్నమనుజుం 4 డచట చేయడు. ౯ 

4 



26 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

దీ ందనంబుం బూయక 4 క స్తూరికాది చర్చల మించకున్న వర్ణ ములు గల్ల 

GK 

er 

. చెలయగుదు నుందురు, జాూనసన,దాబలో వఎ నా స్తికుండు ఖత దోంయం డనత1ం 

య్య 
కడుపార భుజియింహగా నన్నమే లేక, యన్నంబుం బెట్టక 4 యంగడముల 
ప్యృ్యాచయభూపుణముల 4 నెల్లను దాల్చక వా వ స్తభూపషణ కంచ ణూదికముల. 

దడాల్చక నీర్లి ఆాంఖతేః కరణుండును గాగ్ష యుంటెచువా6ందు + కాన రాయు 
గ్లో 

. యజ మును జే జేయనట్టి నా4రరయ తేరు 
జా 

విడువ కగ్నిముఖంబున 4 వేబ్వనట్టి 

వారు 'లేరృుల్చ్పవిద్యను థీ వై భవాల్బ 

తను, గనంబడు వారు తద్ధరణి లేరు. ౧౧౪ ప్తి 

. వర్జ్య సంకరముల చేయుడు "లేను 

తస్కరులు చేరు సు: మృ యో? ధారా పుర న మున 

నాళ ర్క 1 శేనియు, న ( నస్పురి ఖీ నున్న విప్పు, 

౦ గు ఓ నే sv) లాత్మ నియతకర్శమృుల 4 నాచరించి. ౧౨ 22 | 
ee క 

. అనయము విజితేం ద్రియులై , ఘనభ క్షీ జపించి శివర4గణమున కెలమి౯ా 
దనసుయ వినను చెప్పుచు. గన కాదిపం గ్ర పహాము'6 4 గడునిస్ప హూ .౧9 

laf ల 

జుసు6 బల్కు నాడు శాస్త్రావ మనని యతండు గానంథీబ పను వెనకిశన్. ౧౩ 

. పండితుడు గాని వునుజుం, డొ “రంగ లేని 

యత్ణంషుం బురువార్థ సాధ న4మం వళ Es 

డై స మాం డొక్కు 6టేని న4య్యుననినాథు 

పాలనంబును గన్నటి 4 నసుధ లేడు. ౧౪ బల 

వేదాంగపట్క నం వే త్తగాని యతండు చాంద్రాయణాదుుు6 4 జరపనియతం 
తఖిుదానంబుల 4 నర్థుల కీయ్యని వాగు దీనుంశగు 4 వాయ చు 

చిత్రుండు వ్యాధుల4"వేతః వీడింపం. బడిన యాతేండు వబేండొళకందడునున నె న 

నప్పురంబున నరు4లందు భాొమబంయందుం గాంతి సౌందర్య ముల్ గలుగకున్న' 
వారు లేకు రాజ4ఉనరునందు భక్తి లేనట్టి వాండొనండు 4 వరయం గానం 
బతండు (ప్రాహ హ్లకౌొది4నర్హ సంజనితులు, పూజ “సేయుదురు మి4బుధుం) చెప్పుడు, 

. అతిథుల బూజలం దనిపి 4 యక్షుల. దన్పుచు దాన శెౌండులకొ 
వితతయశంబుం గాంతు రల 4 విప్ర ర, విద్యల శూరులై పర 

ప్రతతికి వాదకాలమున( 4 బాయక శౌర్యము. జూపుచుక" గత 

జ్ఞతేను జెలంగుచుందు రింక 4 తృత్రియముఖ్యులు నట్టివార లే. స్తిర 
చ, పురమున నందు మానవులు 4 పూనిక ధర్మ ము సూనృతేంబునుకా 

జరపుటం జాలయాయువును 4 సాధ్వులం బుత్రుల బొత్రు అకా గునో 



బొలకాండను - ౬ సరము, స్త 

హారగతిం గూడియుందు రెపు 4 డంవలి వ త్రియజాతి బ్రాహ్మణో 
త్క_రము పృథానమంచు గల కాలము వారల యాజ్ఞ్యవ_ర్హిలు౯. ౧౮ బప 

తే. అనుసరింతుకు వై.శ్యుల4య్యవని పతుల 
బాడజులు ని వబాహూు హుజ 4 వె చె ళ్యులం దగ 

ననుసరించుచు స్వీయధ4ర్మాళి నిరతి 
నొంది కాలంబు. ద్రోయుము4+నుండు నారు. ౧౯ వల్చిర్రి 

సి, మానవేం,దు ద్రుండును4మతిముంతుండునున గు మనువుము౯ా గాచిన4మాడ్కినిప్పు 
డిచ్వొకుకుర జులై. 4 యెసలౌడు రాజుచేం గాపాడం బడియె నథగరవుదియును 
శౌర్యాతిశయమున థీ జ్వలనసంకాళుల యకుటిలవ ర్హను 4 లగుచు రుచిర 
వర్చస్పులలర న4భ్య స్తవిద్యావళి తనరార నొప్పు పీ4రనికరములు 

. గలిగి యప్పురి సీంవాసం4కలిత మగుచుం 
దగిన గుహయట్లు వెలిగి దు4+ర్గ ర న యయ్యెం 
బొలుచు నింధు, ననాయు, శాంబోజ భనము 
లు బాస్తాకజములగు 4 నశ్వము లొగి, ౨౧ వచ్చిరి 

క. హరిహయు నశ్వవరంబును, సరిపోల్పంగ నొవ్పీ పురిని 4 జానుగ వెలయు౯ ; 
గరులకు సరివచ్చుచుం గుం,జరములు మవయు క్రి. బొల్బుం 4 జంచద్దతులకా. 

సి. అవి కొన్ని వింధ్యనా4నలరుపర్వతమున జనియించినవియుం దుహీ నళిఖరిని 
బుట్టిన యవి యు నై + భూరిబలంబుల నలరుచు నై రావ4తాఖ్యహా ని 
వంశేంబునను, నుహోపద ద్యగ జాన్వ్వయమున, నంజనానీయ4+మునను వామ 
నాఖ్యదంతింద్రా దాన్ష$యము నందును జనించినవియునునై పుర4మందు నెసలిస 

తే, భద, మంద, న్భుగాఖ్యలం 4 4 బరంగు మూడు 

జాతులను బుట్టినట్టి ౫4జములు భద్ర, 
మంద్ర, ముగ ను ప్రసిద్ధనా$నుముల 1 మూ6టిం 

దనరి సంకీర్ణ మగు కుబ4మున జనించి. ౨౪౦ 28] 

il, 

తే, భద ద్రవృుగములు నమృుగముం ద్ర, 4 భ ద్రనుంద 

ములును నను రెంట సంకీర్ల శప శములగు తు 

లందు. బుటి మదించిన 4 టి సెల 
లై 6) మ్ల 

సముగజంబుల నాపురి 4 సతము గ్రాలు. ౨౫౪ బతి 

చ. ఒనరం బురో త్తమంబునకు 4 యోజనయుగ్శ్యము డాశ సనమ ల్ 
తేనరుట చే నయోధ్య యన 4 ధాత్రి చసంఈడు'వే వేరు సార్థకం 
బని తెలుసంగ వెల్లు, నది; 4 యంహు వసించి యజాత్మే బొందు ధ్ 

ర్యనిరతచిత్తుండై మని 4 రాజ్యము సౌఖ్యయుతంబుగాం దగా. ౨౬౪4 288 
క. అతిశయ లేజుండు దశరథుం, డతివిక్రవశమితవై ర $ యగుచును నమ 



క లీ న మాయ ణము సప ఆంక్రనాత్రా 
y తతిని ల్ తాంళకుండు పలల, బ్ర సీ లేని విధంబు మెజయం 4 బాన సాలా, 

చ, శురవాది నార్థ్ధ కాహ్వయముం థీ "మాని గె వృభార్షళతోరు శ ఘుమనె 
(san 

పరంగి విచి శే శేహముల 4 భా సీర మంగళ మూాబమై నిరం 

తేరమును బూజ్యమాసవగ$ణంబుల*ె వేం జెలువారు, దానినికా 

~ సగ “వీత కరా EY హరిహయతుల్యుయై న మను4జూధిపుం ట్ వండు వ్ర w నేర్సునక * D౨౮4 సిలెలి 

ఆణిన సర్పము సంపూర్హము. 

అత్మ ఇగ ళీ శ 

2 ద నుగవుం 
౧ 

of మ 0, © ము ఖవర్డి నము. యముధ్టుం- 

తె. అతని కితూర్టకు కులజున 4 కవులవాతికిం 
గార్యగతుల నెజటుంగంగాం 4 గలిగి, యింగ్ 

తల ) వ్రీయనృపహిత + తత్చరులయి 
సాధుగుణతలి రాజిల్లు + సచివులుంద్రు,. ౧ సిగగ 

క్ ఎనమం డు కీ రిసంయులు, బనిశము సృ సకొర్యనాఢి + నాదరులును చా 

జున కపక్ళతి శే నయ నెటుం,గని నుంత్ర్రులు పీ విరుల సన ES కాంతునకుక. 

కే. వెలయు దృఫ్థీ జయంతులు 4 విజయనాముం 
డవల సద్ధార్థనామకు థీ డద్థన ధి 

'కాప్వాయు6, డశోొక మంత్ర పా లాఖ్యు లప 
ముండు సువుం,తా ఆత్రాఖ్యంచగు, విరు 4 భూరిఖలులు. ఏ బలిని 

చ. చెలలౌడు ఇ వామదేవుడు, వ్యనిస్థుండు నాంనగు బుక్వ్టజుల్ మునీ 
ధులగమి మటు లై యలను చుక సచివో నేము లె ది యింకను 

గలము సుయజ్ఞముఖ్యముని కాంతులు రాజహీ తుల్ సుమం శ్రే ము 
ఖ్యులగు ప్రధాను లెల్లగును 4 గుత్సితకార్యముబం ద్రపాన్వికుల్. ర సిరి 

, వి నల గడు నేర్చి 4 నినులాత్త్య శై ఏజి లేం ద్ర యుల లయ 4 యంతయు. దమి. 

దమ్ము నా వేళింప ధాత్రి, ని వెలయు చుం గథుతై శా స్రుములకొజతే నొంద 
కుండ చేరిచి కీ ర్తి యొప్పార దృథవిక్ర మాధికుల మంత్ర4వుందు నేర్పు 
గలుగుట సత్క_ర్షి రిం 4 గాంచి భూపాలన మంద యో మత్తులై 4 'యాడినట్లు 

ఆ. చేయం గలిగి యార్సూ*చేం చేజమున ఖాలీం, నంచి నుసి తంబు! గ్రాబుచుండ 
వమూటలాప నేర్చి 4 నుణ శో ధకామార్గ,' హాశువ్రుబ నన త్య "మే వలుకక,.=, 240 

"లే. అలరు మం త్ర్రుల ల కవ్నారి 4 కపుడు తనవి 

పరుబనియు నన యెళ్లు న4షవనములందుం 

గలుగు చరితము క్రైకాలికమ్లు ఇార 

ము ఖమున౯ా విదితంబెయె 4 వొలుచు చుండు. 2 241 



య్ 

భాలకొండము = ౭ సరము. ore 

. వ్యవహారములను నేేర్పబులయి సుపరీశీ తములై న మిత్ర భా4వములు గలిగి 
యపరాధ మొనరించు 4 నతండు పుత్రుండెయెన దండించునట్టి ము4తంబు గలిగి 
ధనరాళి నొడయార్చం * దగిన రీతి ధనంబు వెచ్చించి సెన్యంబు 4 ఏ సరింప 

జాగమాకులు నయి 4 శత్రువు నై నను నపరాధమొనరింప 4 నట్టివాని 
. దండనము సేయంబూనక 4 దస్యుతతిని 

వారణతుమశెర్యంబు 4 వణుల శత్రు 

విజయనుందు నుత్చొహూంబు 4 వెలయ నీతి 

తొ ప్రుముల6 గూడియుండేడు 4 సాంతము దగ. ౧౦ సళ 
. తమ దెశంబున నున్న సాధుజనసం+తానంబు నెల్లప్పు డు 

లా 

దమ మొప్పారంగం బ్రోచి విపృన్ఫపవి+_త్తంబు౯- హారింపంగ చే 
సమయం బందున నేం దలంప కొకండే 4 చందంబున౯ా గాని చే 
రము సేయకా బెనుపూన్మి_ డానిదగు సా4రం బేర్చడం గాంచుచు౯. ౧౧ 248 

. తస్పు నిజముటంచుం 4 దము వదులం దోంపం దగిన విధము గాంగ4దండనంబు 
నెరవీ, బొక్కసమును + నిండించి యామంత్ర్రు, లలరు చుండు వార + లర్హరీతి. 
పరిశుద్ధ త్రిక రుణు లై, సరంగుచు వా రై కమత్య4భాసురు లగుచుకా 
నరరాజ్యతం త్రరవణ, పరులాౌట. దదీయరాజ్య+పాలన నులర౯.౧౨ 245 

ce) 
డొరుని పత్నింగోరు4నరుం డౌక్క_(డై నను, దడవి చూచినను బు4తంబు లేండు. 
పురవరమది తేద్రా,జ్యిముల గరము వ శాంతముగ నుండు. గానియొ క టియుకా 

. వారి పురమునందు 4 వారి రాస్ట్రంబున, సత్యవాది గాని 4 జనుండు, దుష్టుం 

._ విరహితశాంతంంబె తీగ, దరయయగ నమ్మంత్రు, లెల్ల 4 నమలాకృతులై . ౧౩౪ యై Ses య ల్లీ 

. సురుచిరదివ్భవ, స్తృముల 4 శోభిలి, సన్నుతవృత్తులై, నశే 
శ్వరహితకాంతలం జెలంగి + భాసురనీతియుతార్ల దృష్టితో 
నిరతము జాగరూకులయి, 4 నేర్పజులై గురునందు సద్దుణో 
త్కరమునె సంగ హించుచును $ గ్రాలుదు రెంతయు సద్దుణోన్నతి౯.౧౫ 

. శౌొర్యమున ఖ్యాతలిం గాంచుచు 4 సర్వవిషయ 

ముల నెటీం7”గడు సూత్యుబు$+ధ్ధులు చఇసంగు 

caer 

4 

చుండుట వి దేశముల యందు 4 నొప్పి యుంద్రు, 
విస్తృత ఖ్యాతుల౯ గడు 4 వెలసి వారు. ౧౫ వశ్మర్రి 

. సంధివిగృ హముఖ 4 సమధికతత్వంబు నెజింగి సంపత్తుచే + నెసంగు చుండి 
నను దదభావంబు4నను నొక్కరీతింగా వ_ర్హించునట్టి స్వ4భావము దగ 

నబరుచు, రాజకా4ర్యాలోచనమ్ముల దాచి యుంజెడు శ_క్రిం4 దనరి సూత 

బుద్ధివి శెవముల్ + పొలుపొంద వెలయుచు నీతిశా స్ర్రృవి శెష+నియతి చటింగి 
. వ్రజలం గాచుచు మానన4సతిహితంబుం గోరి మాటాడొనేరిచి 4 బారలుండు 

వార, లీట్లు సమర్ధులై + వజులీ సుగుణ, భాసురులగు నమాత్యులు 4 పరిథవిల్ల = 



80 ఆంధ 

క. అనిశము న్వసనావళిం దన, నునమున. జొరనీక సకల 4 వూన్యుండగుచు౯ా 
జనపతి దశరథుం జెలె నవని న్యాయము తప్పకుండ 4 వె భన వులరక౯ా. ౧౮ 

ఉ. చాకులం బంపీ రాపష్యముఐ 4 చర్యల వే గతిగాం జెలంగునో 
భూరవుణుండు దా సనెటింగ 4 పూజ్యుగతి౯ బృజలక్ సుఖాత్తుల౯- 
గారవ మొప్ప జేయుచు న$ఖండముగాం దగు ధర్మయు క్తి న 
వాగ్టరలు మోదయు క్రులయి 4 వర్ధిలం చేయుచు. బూ చె 'నేర్చున౯ా. ౧౯ నిర 

చే. మజీయు నాతం డధర్మంబు + మాని నైజ 
విక్కమాదులం బ్రెలోక్య+వినుతి. గాంచి 

దాతయె సత్య వాదియె 4 తనరి పురువ 
నర్యుండై. పాలనము సేసె 4 వసుధ నా. ౨౦ సిగ 

ను. నతపావుంతుండు మిత్రవంతుండగు భూ4నాథో _త్రముం డాతం ఇ 
ప్రతీమానంబగు కౌర్యసంగతి నమి+ త్రవ్రాాతముం ద్రుంచి యు 
న్నతిచే మించుటం దత్సముంశయిన భూ+నాథుండు నుత్కృష్టభూ 
పలతియుం గాన రాడు శత్రువులలోం 4 బల్లాజు యోజించిన౯ా. ౨౧ 254 

క ధరణేళుం జతిం డ యోధ్యాపురమున వసీయించి సకల 4 భూఖండములక 
సురపురి నింద్రుండు వల ధథృర్మరతిం బాలించె సుజన4మం కల నులరకా. 

మ. హితకార్యాళినియు క్తుతై కుళలులై 4 యేకార్యమైన౯ా సమా 
హీతచి త్తంబులం జక్క_ం చేయం దగి మయొంఖ తే వ్రీతి యొప్పార సు 
స్థీతీచ మించినవుంత్రు, లెల్లరు దను౯ా 4 సేవింప చేజోనుయ 
ద్యుతుల౯ గూడిన భాలభాొనుగతి న4య్యుర్వీశుం డొ ప్పె౯ గడుకా. ౨౨౪ 

ఏడవ సక్షము సంపూర్ణ ము. 

-ంధ్టుర్టూర్టుయైం- 
౮=*వ సర్లము. 

రుడు. దళరనుండు పుత్రకామేష్టి య చేయం బ్ర్రయత్నించుట.. ద్రుద్దుం- 

తే, ట్ట నుహీినుల వెలయుచు 4 నెల్లధర్ష్య 
తతుల నెటిలి మహాత్తుండై 4 సుతులకొణకు 
నై తపంబొనరించు న4యస్టీ వనిపతికిం 

cy 

య TA అ] 

గులము నిలిపెను తనయుండు 4 గలుగండయ్యె. ౧ పగ 
చ. తనయుల. గాంచుశుట్టనుచు 4 దాం దలపోయుచు నున్న తాత్ముండై 

తేనరెడు నన్మహీపతికి 4 దెనవశంబున నశ్చుమేధ మి 
pr 

ప్పనికయి యేల చేయనొకొ 4 బాపుక యంచు మనీవందోయా; న 
మ్మనుజవిభూ త్తముండు వుతి4మంతుండు గావున నొన్క నాం ఊొెగికొ. అ ఐిర్రి 

తే. సకల కార్యములందుం ట్ర4శ స్తమైన | యా 
యుద్యోమంబున సలరారు4చున్న మంత్రి, 



నీ, 

శే. 

బూలకాండము = ౮ సర్లము. 81 

స త్రముల నందణిం గూర్చి 4న _ప్టతంతు 

వొనరుపళా నిశ్చయము సేసిథ4కొనుచు నపుడె., 5 259 

ధర్యాత్ము (డై న యాశ+*ధ రః ణిశథరుండు మం త్రిమాండలమున ను _త్ర4ముండు గా 

నొప్పు సుమంత్రుని 4 నివ్వుశ పోయి తోశా ఖాని రమ్ము మాముక4గురువరులను 
మజీయు. బురోహీ త4నుండలమ్హ్సు ననుచు బలి కె సజ్యేరగతి 4 నలరు నాత. 
డప్పుజె పోయి వేదాంగపారగు'లై న న వారలను సుయజ్ఞ$ వాసు దేవ 

మునుల జూ బాలీకాళ్యపు4థలను బురోహి 

తుని వసీష్టుని మజీయు. దక్కిన ద్వొజో త్త 
ములను నందణం గొనిరాంగ 4 నలరి ధర్మ 

బుద్ధియగు నాజి యన్వారిం ఉత బూజు. దనిప. =n 960 

. వినయము భ క్షియుం గదుర 4 వీనుల బండున్ర సేయు నర్థముం 

గనంయబడ భర్త యు_ క్షోమయి 4 కాంతమునై. తగు వాళపర కి కీని 

ట్లనియె మహోత్తులార తనథయార్థ్రము నందురుచున్న నాకు ద 

"గన యసుఖంబు గల్ల దింక 4 దానికినై హయ మేధముకా విధికొ. ౭ 261 

చేయంగ బుద్ధి పుక్వైడు, నా యజ్ఞము శ్వ్యాస్త్రనృష్టకమైన క్ర క నుమునకా 

చేయుట సత్యలదం * బని, పాయక సద్దానం వేయథ4వాంఛింతుం దమికా.౮౪ 262 

"కావున నేం గోశెడు నుఖ,మే వడువునం వేయం గలనా 4 హితవుతుల౯ మో 

రావిధికిం దగు నుపాయము, వావిరిం దలపోయు. డ డనుచుళ4బ్రార్ణి ంచుట యుకొ, 

. అలరి వసిష్థముఖర్ణలగు 4 నయ్యువనీసురు లెల్ల మేదినీ 

కలలితవ క్ర విచ్యుతముం 4 జూరుతరంబును నై చెలంగు న 

ప్పలుకును నములు మేలనును 4 బాగుగ మెచ్చి ప్రమోద మందుచు ౯ 

బలికిరి రాజు గాంచి నర4పాలక కూర్పుము వస్తుసంతతి౯. ౧౦౪ ప్రశ 

. యాగహాయము విడువు 4 మాత జప్రా వ్లికై; ధర్మ యు_క్రమగుచుం4దగు మనీవ 
లర. 

యట్లు గలిగె గాన 4 నింక సర్వభంగుల.. గొడుకు లుద్భవింత్రు + కోరినట్టు. 

అనుటయు? దద్యిజో కులకు 4 నాతండు ప్రీతిని బొంది వార్ష సం 

జనితజలాకు లేతుణు(దు + జ్యావిభుం డంత క నమాత్యసంఘముం 

గనుంగొని పల్కె నిప్పుడె మ4ఖక కి యకుం దగు వస్తుజాతముక్ 

గొని యుకచోటం చేర్పలోందటనకా గురువర్యుల "వాక్యరీతిగళా. ౧౩ 266 

"తే. మజీయు ముఖ్య_ రి ీజులతోడ 4 ముఖహయమును 

డానిం గాపాడంగా నర్లు ఖల న యట 

నా సె న్యములతో విడుచునది, థ సరయు వన లం 

బ్రథితమా నది కు త్రర4భాగమందు. ౧౪ 967 

తుభూమిని నేర్పటుపు(డు, క్ర తువిఘ్ననివారణార్హ4+కర్యంబుల న 

గతి శాస్త్రము చెప్పునొ యా,గతి సక్రనుముగ నొనర్సం4గాం దగుం జుండీ, 



రై ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

చ. వినుండోక మూట యజ్ఞ మిది 4 విశ్రుత ముందు ననర్గదంబుగా6 

జను నపరాధ మేం గలుగం 4 జాలక యుండునయీని . యందటు ౯ 

జన పతు లమ్మహ్మోక్క కతున్ర 4 సంతసమొప్పంగం సే జయ నర్లు "లే 

యనం దగుం గాదె, యిమ్మఖనవు+హాత్వమెటింగిన (బ బవారావనుల్. ౧౬ 269 
"లే. యజ్ఞ జ క్భత్యంబునం 'జెద్ద। యైన రంధ్ర, 

ముంకునా యని వెనకు మ 4 నుండు ప వార 

లద్ది గల్లి యాయజ్ఞు కా4ర్యంబు సెడిన 

నపుడె 'తత్క ర్త ర్త నాశంబు4నందుం జుండీ. ౧౭ 270 
చ, నిరతము యజ్ఞ జ్ఞ కృత్యము? 6 నేర్పజులై తగు మోర లెట్లు ౪ 

ధ్యరమిదడి శా " స్పసముతిని 4 బాగుగ బూ ర్రిని గాంచునట్టుగా 

నరసి ప్రయశ్నము౯ సలుపు 4 పంచు వచించిన ముం ను లెట్లు న CW 
న్నర మాటలకా వీని యొ+న ర్తుము దేవరయాజ్ఞ చొ; స్పున౯ా. ౧౮ 271 

క, అని సలికి వృద్ధికరవా, కర్టినికి రమున థరణినాథ4కాంతు. దనిఫి నె 

మ్మనమున నలేరుచు థర ము నెణింగిన. వి ప్రనరులు 4 పోవలంచి తగ౯ా, 272 

ర్, నర్ సతినే ననుమతేలై, గుడుశార్య న్ని సిద నొ గం 4 గోరిన గీతికా 

నరనొఖథా ! యని పలుకుచు, ధరణిసురులు వచ్చినశ్లు 4 తమి చేగుటయు౯. 
చ. నరపతి యంత విప్రులు చనంగచె బుత్విజు లెట్టు లానతి 

ఇర 
చ్చిరొ యటుసర్వోన స్తువుల 4 సిద్ధము చేయుండు మంత్రులార య 

ధ్వరమును జక్క_ంగా నొనరు4పం దగినట్టులుగా మె మెలరగం డి 
నిరత మటంచుం బల్కి_ తేన 4 నిశ్చయమెల్ల ను జెల్సి వేడుకకా. ౨౧ 274 

త్తే, చెంతనున్నట్టి సచివుబ 4 టీ తిపతీం ద్ర, య 

డనిపి సంతో షమునం దన 4 మనము పొంగం 
చేజరల్లుచు దనదగు + దిన్యసౌధ 

మునకు6 బోయి గృహోంతేర4మున నతండు. ౨౨ 

చ. మనమున కీంపుం బెంచు తన4మానినులం గని సక్కె_ చే నిశం 
దనయుల6గోరి యజ్ఞము ను+దారనునీవుల తోడుపాటువే 
నొనరుతు మోరలెణ మది + నూనిన భక్తిని దీషంబూనుండీ 
యనుటయు6 జూల 'నిష్టమగు 4న స్పలుకుల్ సిని సంతసమ్మ్హున౯, ౨౨ 276 

తే, అలరుచున్న సువర్చస( ఆ న చారి | 

ముఖపయోబా ఆతములు హిమథము చన నవల. 

దానురలు వోలె శోభి ఇం 4 దనయవృద్ధి 
కలుగు నను నాశతోంచిన 4 కారణమోన. ౨౮ 277 

యై చే అ] 

ఎనిమిదవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 
అవదులు 



చ. 

FON 

"తే 

బాలకాండము ౨౯ సర్లము, విల్ 

గావ సర్లము, 

యిరు. బుక్యళ్ళృంగుని చర్చి తేమ, చయ్టుం- 

(కృతువొనరింతు నేననిన 4 తూపతి వాక్యము నాసుమంత్రు 
— ర 

త్రుండక౯ా 
మతివిభనంబునం దనరు 4 మంత్రి, మనంబున నెంచి యొంటిగా 

మీతిపలి యున్నసౌధమును 4 జేరి నచించెను బుతిరజుల్ దయా 
సుతతతి యుద్భవించుటకుం 4 జూపిన యజ్ఞనిధంబు నంకేయు౯. ౧ 278 “ww 

వినుమొో యితిహాసంబు౫గ, మునునే విని యున్నవాండ 4 మునుల పరిసరం 
బున నాభగనంతుండగు, సనత్కు_మారుండు ఇచెప్పెోసరసో క్రులతోన్: ౧ 279 
తనయులు నీకుదయిం చెడు, ఘునగాథను దాని విధము 4 గడుమువమున నే 
వినిపింతు భూమిపాలా !, యని సూతుడు చెప్పందొడంౌ 4 ననువొంవంగకా. 
మునిపతీ యగు 'కాళ్వపునకుం, దసయుండు విభ ౦డ కాఖ్యం4వగు వాయు జనిం 
చను బుళ్యశృంగనామకి తనయు నతేండు గాంచు విస్తృతఖ్యాకియుతు౯. 

. అతండు ననస్థలి యం బే, సతతము బెగుగుచు నరణ్య4$చరు.డై యెపుడు 
బితరుని గూడియె తిరుగుట, వీతిసురవరుం జెటుంగండేమి + &ీతి పె 6 గలదో. 

. ననమొండు తీక్క_ నితేరం,బును నేమియు నెబుంగకుండు 4 మునివతికి మహా 
తున కనికీని దై వ్రవిధ్యము, దన గారును ద్ర హాచర్య+తతనియవముమునకా, ర 

. అద్ది యెట్టులనిన 4 నవనీసురసో క్ల, మయి ప్రనిద్దినొందు, 4 నదియు. బెండ్లి థి యగుటకన్న మున్న 46 యగు నొక్కరీతిగ, దానివెనుక వేటు4+గాచెసంగు. ౫ 
. జ్వలనునకు యకోనుహిమల, నలనెడు తండ్రికిని దగిన$ యట్టుపచారం 

So ౧౧ 

బుల6౬ చేయుచు వర్తిల్లడు, నల మాానికిం నొంతకాల 4 మూగతి గడచుక౯ా. ౬ 

. తొలి బహ్హచర్యమున నృయ్యలఘుగుణుం డుండునట్టి ౪ యవసరమున డో 
ర్భలమున, శె "ర్యంబున, ను,జ్జ్వలుండై తీనరారు రోను4పాదుం డవనిన్.2 286 
ఆరాజె యంగ చేశ, శ్రీరంజితుండై పొగ డం + జెందం గలండు త 
ద్య్భూరమణుండు ధర్శంబును, గారనమున( 'బోవకుంటం. 4+ గజువు జనించుక౯ా 
ర్ న స తేటి చ | భూత ఫఘభయంకరమై యాతి ఘోరంబుగాంగ 4 నది చిరకాలం 
బాతత బాధాస్పదమగుం జూ, తేద్దేశంబు నందు. + జూడం గరిన మె. ౮ 288 

. మనుజేంద్రుం డనావృష్టియుం దన టేశంబునం జెలంగం 4+ దా దుఃఖతుండై. 
ఘన.శాన్త్రవె_త్రలగుచుక, వినుతింగను విప్ర నరుల  బిలివించి తగ౯ా.౯ 289 

. సర్వధర్మంబుల నెటింగి 4 యురి దనరు 

చున్నయాచారముల దీత్రు థీ లన్న యెటింగి 

యలనుదురు మోర లిప్పుడీ 4 యిలను యము 

మనం దగినట్టి నాపాప4మునకు ము క్రి, ౧౦ అరగ 

న్ 



§్ర4 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

శే. ఎట్టి నియముంబు నేసిన 4 నిది తొలలనొ 

యట్టి పాచితమును గృప 4 నానతిచ్చి 

కావే యంచు నడుగు; నా+మ్మాసు లేం దు 

లఖల వేదాబ్దిపారగు 4 లాట వలన. ౧ంగ 291 

సంచవానురము థధరాథిపా ' విభంక కకాఖ్య థీ ధాత్రి వెల్లు పూనిక 

వరాత్త్మ జూతుండుండు నేయు పాయమైన. బన్ని ని నీ 

భశాతీలంబుం జేర్పు వాని 4 చె థై నతుల్యుం గాం హ్ 

తృరోజమందు నెంచి యాత్ర 4డాత నిచ్చి భ్ కితో ౯. ౧౧౪ బల్లి 

తే, నిర్వీధారంబుగా. బూజు 4 నెజువ్ బుళేస్టీ 

సంగ నలరింపుముని వాను 4 చెప్ప వినుచు 

ళ్ 3 అద్య 4 జ నియతమగు బ్రహాచర్యంబు + నెజిపుచున్న 

యతని రప్పింప చేయుపొశయంబు గలదొ. ౧౨౪ లింగ 

న్ అని యూరాజు సొబారం,బును బొందియు మరణ, న నతండు 4 బుడ్దిప్ శేహం 

బునం బొలుచుంగాన మంత్రు త్రుబల గని ఏ ప్ర, లం దోడి బేరం+గా దగు లెఘునుల్. 

క. అని నిశ్చయించి యాతండు, ఏ తననుంలి త్రిపురోహి తులను 4 దమి' సత్కృతులకా 

దనిపి యటం బంసయగోలం డా, జనపతి ప నూటంను వినుచు4సచిబాదు లొగికొ, 

కే. ఖన్నుళై తలవంచి యో+ల్తివతీం ద్ర 
పోవంగాం జాల మచటికీం 4 బూూజుర్ధి6క " రు 

భండకునకేము వెజతుము 4+ పలుకు లేటి 

కనుచు వారలు రా జేంద్రు, 4 ననునయించి, 296 

చ. మునిసుతు. దోడి తేరందగు + బుద్దివిశేషము లొప్పు వారిన 
ప్పనికి నుపాయముల్ తలంచి 4 వారువచింతురు రాజుతోడ నా 

తనిం బిలిపింతు మేము నృప 4 దానను దోషము 2 బ్రవాచర్యని 

హను దగు వాని నించుకయు. 4 జాలదు పొం xe జింశమానుమిోా. ౧౬ 297 

క. అని పలుకుదు రని యూగతి, సనత్కు_మారుండు చెప్పె 4 జగతలివర ! య 
ముని నై వారవనితలం, బనివీయె విలివించె నృపతి + స _త్రనమునకు౯, ౧౬౮ 

చ, ముని యరుజేర ముబ్బులగ4ముల్ తగు స్భృష్టి నొసంగ : శాంతనాః 

దనరు కుమారి నాతనికి 4 దద్దయుం బ్రీతినొసంగ "పెండ్తి చే 

సె నతండు నీకు నల్లుండగు 4 సేద్ధము. న్క్ట సుపు త్రసిద్ధియా 

నని వరమిచ్చునంచు ముద4నూర సుమం త్రు (డు చెప్పి కృమ్మణకా, + ౧2౭౪ 999 

దశరథునకో శాంత యొారసప్పు త్రిక. ఆనె ఎను " సడమపాచునము “దశర నుంటి ొ సంగెను 

కావున నాతనికి ద త్తేపు త్రిక, శాంతేభ ర్త యగు బుళ్యళ్ళృంగు (డు దశరభరోమషాాభకు నలు శని 

తెలియ ంయదగు. 



జఊశాలకొాండము-౧౦ సర్షము. విన్ 

"జే. మండ లేళ ! సనత్కు_మా+కుండు చెప్పి 

నట్టి వృత్తాంతమును మోకు 4 ననువదించి 

నొండ నన విని ముదమంది నాకు జెపువు 

యతనిం దోడొ,ని వచ్చిన యవ్విధంబు. ౧౯ 300 

త మ్మిదవ సర్లము సంపూర్ణము, 

౧౦-వ సర్లము, 

శ్రియ వేశ్యలు బుక్యుశృృంగుని దోడొ... నినచ్చుట. శ్రుతం 

చ, అని నరనాయకుండడుగ 4 నాసచివో త్రము డిట్లు పల్కె నో 
మనుజనకేణ్య ! యమ్మునికుమారుని రాకకు మంత్రు లెల్ల చే 
సివవిధ మెల్ల నీకు, దవిం 4 జెప్పెన నంతం బురోహి తుండు మం 

త్రినికరయు క్తుండై నరహశిం గని యిట్టులు పక్కె_ నేర్పుతోన్. ౧ 801 
క. నిరపాయమగు నుపాయము, నరసీతి మాబుశ్యశృంగుం థీ డటవీస్థలిలోం 

దిరుగుం దప పస్సావ్రధ్యాయన, నిరతుండగు. జూ పురాణనికరమూనై నక. ౨ 

. వ్రితెహాసంబుల నై నక, మలి చెబులోడు గాన ప్రా 4 మూట యుబు(ంగంయడా 

గలి శశ్షూదివిషయ సంతతి సౌఖ్యము నెజు6గం డతండు 4 తథ్యము సుమ్మో.3 

క, మనుజుల చిత్తాళిం గలం,ప నభిముతములై చెలంగం 4 బ్రాఢములుగ దా 

న నిం ద్రియార్థములు మౌ, నిని వానిని నళునిం గాంగ 4 నేర్తు మొనర్చక. 

తే, అట్టు లోనరించీ మనవీటి + కమ్మునిసుతుం 
జెలి సే తెంచునట్లుగా థీ నమన రు 

మివుశ నిశ్చయ మొనరించి 4 నృసవ "రేణ్య | 

యాజ్ఞదయ సేయుంటె మాకు 4 నని మజీయును. ౮ 805 

చ. సుకుచిరరూపసంపదల 4 కోభిలి యాభరణాళిచే నునో 
పహొరలయి మన్ననంబడసి 4+ యందటి చి పత్రములం “లంచు వా 

తురిం దగు వేశస్ట్రలమ్మునిని + దోడొ ని ఇ రాంజనసనా; నటకా మునీ 

శ రుం బలుమాయలూాని దగ+నంచన సేయుచు. డోడితేందగుల. ౫ 806 

. అట్టు సేయుట కావేశ్య 4 లర్హలనిన 

భూపతి పురోహితుని జూచి 4 యాపగిదినె 

చేయుండని చెప్పి, నక్సై యా+వీతిసురుండు 
మంత్రులకు. జెప్పెం జేసి రీమ్తాడ్కి. వారు. ౬ 807 

చ. జనముల సత్కృతిర బడయం 4 జాలిన వేశ్యలు మం త్రి వాక్ళముకా 
విని యట నామహోననము 4 వేడుక జేరి బుషింద్రపుత్రుండై 

OK 

eh 



6 ఆంధ రిమదామాయణము 86 ంధ్ర శ్వీన ద్రామాయ 

తనరుచు, నాశ్రమంబున సథతంబు ననసీించుచు ధిరుంజె నయ 
(రం 

మునిసుతు. జూడ యత్నీమును 4 బూనికం జేసిరి నేస్పపెంపునకా. ౭ 808 

ఆ, ఆశ్ర్రమంబు హెంతే 4 నతివలు నిననించి, రామునీంధ్రపుత్రు,. 4 పననరశిము 
భద లా మిండ Mn అక వ Se; 5 ం తండ్రి కడనె నిలిచి 4 తగినట్టు శుగగ్ఫూవ, వేసీ దానివలన 4 సిద్ధిం గాంచి. ౮ 

కొ తన పర శాల ఏడి యు,కనిముసమెసను ముటొందడు 4 కరిగిన యుం 

తే, 

చ, 

జో 

కం 

క్ష 

ట్ట, 

సీ, 

తే, 

క, 

చ, 

భం ల్ 

నగరముఆయందు గ్రాముగ4ణముంయందు( 

గలిగిన పదార్థమును చేని4గాని చూచి 
Cl 

యెటు గజా వ్ప్రృసుతుం సంత 4 నజఅకు, నంశ్ల 

విధిగతి విభండకసుతుండు 4+ వేడునంర. ౯ త్రి! | 

వనితేల సంగతిం ననరు 4 భవ్యవనంబున కొక్క_నొలన స 

చ్చెను వనినందు. గన్లానియె. 4 జెబ్వవురం నగు నారకాంతం౯ా 

ఫఘనుం డతీ6 డావధూనుణులు 4 కోన్రుగళ స్వన మొస్పం బాదుచుకి 
mf ల్ అని వో లో సై” p a) గనదురు చిత్ర పెవములం 4 గ్రాలుచు నమ్మునిం గాంచి వ్రీతితొాః ౧౧|| 812 

అలి అల్ ల ళీ ఆలో ల రగిలిన ర్ లో Rd అ ఖో చెర నరు దెంచి యంనబు, భూరిగుణా ! యనకికవు $ పుత్ర ంశవోయోా 

ఫఘోరనని విజనముగం దన, భారయ నీవొంటిల దిరుగు 4 శ్రనుమిది యేమో. 

తెలియంగ మాకు గోరిక, కలిా౯ా వచియింబవయ్య : 4 కరుణననిన న 

ప్పలుకులకు నలరి యటవి, స్థలినం 'దెన్నండు మున్ను 4 సరసాకృతులకా, ౧౨ 

కోర (దగిన యట్టి 4 చారులావణ్యంబు 

కలిగినట్టి సతుల 4 గాంచి యెొజటుంగం 

జట్టులౌట నునసు4సందూపహా జనియించెం 

దండ్రి దన్నుం జెస్సం 4 దగునటంచు. ౧౩ 915 

కాతూహాంమున న4'క్కా_ంతేబం గని యిట్లుపల్కా మాళండ్రి వి4ధంపకాఖున్దిం 
డతనిశే నౌరస్మనుతుండను బుశ్యశృం గాఖ్య చెం వగువాంచ 4 నటవి నిందు 

వు_త్తపోయాపకథీర్త ము ఖ్యాతమా ; శుభదర్శనులార ! యా4ధరణి కెన్న 
సన్నికృష్ట్రమున నాళ శృమునుస్కదీయంబు గలదందు విధియు క్లిగాను మోకు 
బూజు చేసెన రంశకనం 4 బూస్రుబోందడుు అతని యా శ్ర మవర్శన4మందు బుద్ధి 

వాడవు నాతని వెంబడి4పోయిరచటి; కచట నామౌనిపుత్రు. డ4భ్యాగతులకు, 

ఇదె యర్థ్య మిదియె పావ్య, మిది మూల మ్మిదె ఫలొఘ 4 మెలమిని గొనుండీ 
సదవములనుతులారా ! యని, ముదమున6 బూ 5)నొన ర్చెంఛబూబోండులకుకా, 

ననితలు హాానిసాజుు న4వారగముదంబుమెయి౯ గ్రహించి యూ 

తని నృుదుభావషణంబులకు 4 చద్దయు. బంగ విభ ండకాఖుర షౌ 



OX 
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కొత కొండను = ౧౦ సర్హము. వ్ర 

మునిం దలపోనీ వీతిలుచు థీ బుదుల నెంచిరి సత్యీరంబుగా* 

జనుటయె మేలటంచు ముని4స శత్రముతొడ వచించి రంతట౯. ౧౮ §18 

. ఆర్య | మేమహుసంగు+నట్టి రా ఫలముల 

త్యు త్తమములు గొనువు 4 యురుశుభములు 

గలుగు నీకు, నింక 4 గాలంబుం బుచ్చక 

భతణంబు చేయ4నలయు వీని, ౧౯ 819 

, అని మునిం గాంగిలించి విన$యంబున వేయనను హర్షయు కు 3 
టి ర 

వనిత, లచేకరీతుంగు 4 భత్యుము లాతేని కిచ్చి మోదుకా 
దినిఖబరమ్యునస్తువులం + దృ ప్తిగ నిచ్చి రతీండు నిత్యుము౯ 
వనమున దివ్వ లేజమున 4 నానముసేసెడి వాండు గావ్రనకా. ౨౦ 820 

మును చవియెం జూచి యెజుం,గని యాభత్ష్యుముల సెల్లం + 7౫కొని తాన 
వ్వని రుచింజూడనిఫలము లె, యని వానిం దలంచి ప్రీతి 4 నాస్వాదించె౯. ౨౧ 

అపుడు వారకాంత 4 లాతనితో నొక్క, వ్రతము నాచరింప 4 ,నలయునన్న 
వా్యాజమూనీ నిది 4 యాతనితం డ్పిక్, నీకేనాంది యతని 4 వ్ర్తిం 2. కనీ, D9 

. అంతట. గాశ్య పాత్తజని 4 యాగశికల్. చనినంత దు౭ఖనొ 

త్యంతము తన్ను నేయ హృద ఉయంబు సుఖస్థితి నుండి ఏడి తకా 

వంతీలంబెట్టంగా సుఖని4వాసము మాని చరీంచుచుండి య 

క్కాంతలు వామభూపలని4కామతనూరుచుల౯- వెలుంగుచు౯ా. ౨౩ 398 

. తనకుం గనంబడిన వనం,బున కేగెను మబజుదినంబె 4 పోలం దపోనీ 

ర్యనిబద్ధుండ శయున్టి నతండిటు, వనమున శే తెంచుచున్న+వె ఖరిం గనుచుకా. ౨౮ 

. మునముల మోదము చెలణగరంుగ నెదుర్కోని పలికిరిట్టు 4 ౫ణికలు సౌమ్యా ! 

మునివర | మాయా శ్ర నుపద,మును జూహంగ ర్మ యందు4వూ చముగలుగస౯ా, 

మాస బేశవుందు 4 ముంజులఫలమూబఅ, భతుణాదివిధులు 4 వణలుచుండు 

నింతకంచు నెంతొహాచ్చుగ ననిపల్క_, మనను గరంగం జేయు4మాటలు విని. 

వారితో? గసాడి పోశనంగం దలంచె నాతడు వాని గొనిపోయిథతరుణులపుడె 

నాన్నవె నెక్కించి + పావనగంగను దాంటించి చెర్చిరి 4 తమజనపద 
మున "కస్టాలన్యహో మ్మం భూసుకరుండు రాల జగములకుల్హాస4మొగి నొసంగు చు 

నప్పుడే పర్ణన్యుం థీ చధికవృ్టి నొసంగి వర్ష ర్వ ముతో c గూడి4వచ్చు విప్ర 

. తే. స్వీయ “జీేశంబు నొందుచుం 4 జెలంగు వాని 

జనవతియు6 గాంచి వినతుడై. 4 సరసంచజేరి 

భూమి వ్రాలి నముస్కా_ర4ము నొనర్చి 

యర్థృ పాద్యాదులను సల్సె 4 నాష్టియరీతి. ౨౯ 927 



శ్ ఆంధ్ర కిము ద్రామాయణ 

చ, మునిపతి నిట్లు పూజల బ్ర +మోదితచిత్తునిం జేసి వేశ్యలా 

తనిం గొని తెచ్చినందులకుం 4 దండ్రికి “నూనుని మోసగించి తో 

డొ_ని చన నొంటిజిక్కి_ తనకూరిమిపుత్రు నిం జూడకున్న నె 
మ్మనమున గుందు6 బొందు జన4మానుస్టినకుం థగబ్లకుండ గాక”, ౨0 

౮3, సీప్రృసాదంబు కాంశ్నీంతు 4 నేనటంచు 

"వేంజె; నారోమపాదుండు 4 వీదప మాని 

నంతిపురమునకుం గొని 4+ యరిగి యాత 

(గ్ర 

జాతసాధుగుణ( ప్రాణి 4 శాంత నిచ్చి. ౩౧ 829 

చ. సరపతి శాంతచి_త్రమున + న్యాయవిధిం దమిం బెండ్లి నేని వ్యా 
త్పరసిజమందుం దృ విం నె 46 తాంతనుగూడి విభంపకాత్ర్త్య జుం 
డురుతరసర్వ కామముల 4 నొందుచు. చేజముతోశ వెల్లుచుకా 
బురమున నండి యుంటె. బరిశపూర్ణ మనంబుల నందణుక గనక. ౩౧౪ 880 

పదియవ సర్షము సంపూర్ణము. 

-ంయుయి-చుయుం- 
౧౧ - వ సర్లము. 

-ంధుర్టు దశరణుంచు బుక్యుగ్భృంగసని దోశ. నిసచ్చుకు. శ్రుశుం 

చ. శ్నీతిపతిన త్రమా ! మటియుం + జెప్పెను చేవవరుండు సాధుస 
మృతుడు సనత్కుమారుడు సథనుంజసరీతిం గభకా దదు కృమై 

హిశమగునాదుపల్కు విను $ మేమన సూనృతవాక్యుమొస్ప న 
ప తినునదాన్న్యు జై. తనరు 4 రాజిలయిట్టగ లండు సరుండై . ౧ 88! 

శ్రే, ఆతండివ్యూకుకులకల$ కార్ల వాబ్దుంశగుచు దశేగథుం షజనువేర 4 నలరి సిరులు 

తనరంగా నంగ బేశభూ4ధనునితోడల జెలిమి యలరార న ర్రిలు4 సీ తితలమున. 

నీ. అంగ బేశాధినా4యకునకు రోవమువాదుండనునొకతన4 యుండు గలుగు 
నతనికి శాంతేనా 4 నలరు మహాభాగ తనయజనించు, సళ వ్యు శమునం దగు 
దశరథుం డాయంగ 4 ధరణళు కడ కేగి ధర్తాత్మ్య ! నేను సం+తానహీనుం 
డను, నాదుయజ్ఞ్ఞంబు 4 ననువొంన నెజి వేర్చు నాకులంబునకు సం4'తాననిద్ధి 

తే. కొబుకు నీయనునుతిని నీ/ీకూంతు మగడు, 
నాంగవిని యాత్త్మవంతుం కథనంగం దనరు 
నట్టి యంగేళుంయూహించి 4 యతేనిం బుత్త 
వంతు నీయంగలండు భూళ4నరున శెబమి. ౬ 888 

చ. కలవిలపాటు లేక మది 4 (గ్రాలంగం బం_క్షిరథుండు హానిని 
శ్చలవుతిం గూడి ప్యృాష్టమయి 4 స్వాంతము రాజల నన్మఖంబు వి 
ప్రుల కృపం బేయంగాం గలుగు 4 భూసురమానికుమూరునిం గృ తాం 
జలియును ధర్మ్మవేత్తయు యశస్సు ఎరణుండును నై నఠతాజొగిలా, లా - 881 

d 

€ 



శే, 

చ, 

శసాలకొాండము ౧౧ సర్లము. 89 

పుత్ర, కా మేస్టి నొనరింపం 4 బుత్రులం గన, 
దాన స్వర్షము నొందంగ 4 దానరించు 

నాద్విజడే మనలన. గా+న్యు కృ క తున్రను 

జేయంగస్షును గోర్కాలు $ సిద్దినాంద. ౯ ఏితిర్ 

అతనికి నలున్రరు కొడుకు, ల 'బుతవి శకము, అన్వయమ్ము 4 మిగుల లి తూ 
కృతినొందం జేయు వారలు, హితులును లోక ప్రసిద్ధి + 4 నెసంగి వారలో ౧౦ 

. కలుగంగంల గలరటంచును, బలికెను నిర్ణరవరుండు + తుద 
0౦ 

చెలలౌడు సనత్కుమూరకుం డలరుచు మును కృతయుగంబు $ నందీగాథ౯. 

. తనయుబంగోరు నీవె చని 4 ఛారణిపాలక ! ఫూరుహో త్త త్తవూ | 

వినయము మాటు బూజలను 4 "వేడుక నం? వంగం జేసి ౮ యమ్మహో 

తుని గ్ "నిరమ్ము సై న్వముల4తొ . దగువాపానపం కత జనం 

చని, తేననుం లో త్రీచె చెప్ప విని 4 సద్దురువై. న వని సిష్గునంశేట౯. ౧౨ 885 

. విలువనంవీ పూర్వథవృు 1 తంబు. జెప్పించి, యవ్వని సిష్టమౌని 4ఉ యనునులింప్లం 

బూర్హ మాన సమున + భాపతిశాంతతో, నతనిం దోడ్డి తేర4నముగందలంచి. ౧౨౪ 

కులసతులు మున్వ్వురును మంత్రులు తీ సోడనరాంగ వేశ్క4తోొడం గదలి యు 

జ్ఞ ఏలవై భవంబు మెజయంగ, నిలాధిపకి యేగ హాని 4 యసలౌడు పురికి౯, 

వనముల నిమ్న గావళుల 4 వైభవమొప్పంగ మస మెల్ల (గా 

గనుంగొనుచుకా విభంశడకుని 4 గాదిలిపుత్రకుం డున్న ్న దేశ ముకా 

గని యటం జొచ్చి యానృపతి4 కాంతుని” చెంగట నుండి మండు న 

య్యానలునిరీతి వెల్లు ముని4నాతనిం గన్లానియె౯ ద్విజో_త్త్రము౯. ౧౫ 841 

తన చెలికానిరాకకు ము4 వంబున స్వాంతీము వొంగ నంగరా 

జును విధిదీతి 'హాచ్చుగనె 4 సొంపుగ6 బూజలొనర్చి హూొనిరా 

ట్లనయని సన్మనీషు, గని 4 దావచియించెను శాంతతం డి | యూ 

జనవిభుండే తలోదరి నొ*సంగేను నాకును గూర్తిపెంపునకా. ౧౬౪ 42 

| కన్నఘాంయనుగా సాంతం 4 గడు మునమున. 

బెంచుకొన్నా(డ నీతండు + వ్రియతేనుసఖుం 

డనుచు సఖ్యసంబంధము4లను వచించే 

మునియు మామకు బూజల 4 నొనరిచెం నము, ౧౭ 912 

మనుజమృగంద్రు (డై. పరం 4 మండల నాథుడు రోనుపాదువే 

తను మునిచేతం బూజం గొని 4 తత్పురవరస్టమున౯ వసించె నే 

డెనిమిది వాసరంబు లట 4 నెంతీయుం ద్భృ_ప్లినిబొంది రోవుపా 

దుని గని యిట్లనుకా దశర+థుండు మనోరథభంగి యేర్పవక ౧౮ కిశ। 
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చ. సరసమనీవ ! నీదుహిత 4 శాంత ని జేశ్షరుతోడ వేకు ను ను 

త్పురికిని రాంచగుకా జరప4బోలును గార్య మొకండు వారు; 

ధరణివిభుండు మోదమునం 4 దద్దనునంబున కొప్పి యమ్మునీ 

శ్షషరుంగని యూధ రాథిపతి 4 సంగతి భార్యనుగూడి పోందగు౯ా. ౨౦ ర్రి]5 

చ. అనుటయు నావిభండకుని$మాత్త జుం డీకొని ఏడికోలుం గె 

కొని తమి భార్యంగహాడి చన. + కోరిక నాండె నరేంద్ర దృులిన్షజ్ొ 

యనిన వనువతృముల్ నగులు 4 నట్టపిధంబునం గ్ గాంగలంచ్ శ న్న 

హనిరతి నంజలు౯ సలిపి $ యస్పుడు మోదరసాస్టిం చేలుచుకొ. ౨౨ 846 
క ఇలికాని సెబవుగొని ర్య లము శరభురీడు 4 కుతుకంబు మెయి[౯్ 

జెలుభం చదవు తాకను త. బం'పెను వీని గతుల? 4 ననపురమునకుకా, 

ఫె, పదివముళలి ము చల్లునట్టి ధూ4థపముటు వేసీ 

యవనబ6 గరు; యంపి "దల్లుచు 4 నంత నూడ్చీ 

కదలికా కొంసముణ బతా4కును గట్ట 

పురము; గ సేయం దగునని 4 భూ పుల సనుప, ౨౮ 848 

చ. &లిపతి శాక దూతేలోగిం 4 జెప్పినం బొరులు సంతనిల్లి 

ద్భుతీ ముగ నా సుర్ * శ్లమన ము 4 భూప యానతి యిచ్చిసంపిన 

శ్తు త్ర నలంకరించి దపు4డెంచయు వేసుకో వి" స్ DI న్ 

త్పతినిం సగంగం దోడుకొని 4 శంఖముఖస్వసముల్ చెబంగంగకా. ౨న 849 

సను క, ఏణంకృతే మైన పురో, తృనుమును నరవనుంము నొక చ్చ 4 నటే ఇరవగుల్ 

సము చిరిపుతుల్యుండ యి తస, తను టోండిటు సత సంచి $ థా త్రిసురుని౯ా. 

కో కొని చాయ నతనిం గనుగోొని, నునముబ సంతసిలి; రంతే 4 నునో జేంద్రుం + ప్త 

ముని నంతిపురముం 'జరిచితని వొంవని భి కీ పిధియు+తంబుగ మునిగా. ౨౭ 
తే, పూజలొనరించి యూాశనిం 4 బురికిం వోడు 

కొనుచు వచ్చిన కారణ4మున నె తనను 

దుం గృతనృృత్యుంగా నంత 4 ధరణివిభుని 

పత్ను లెల్బను సంతోష భరితం గుచు. ౨౮ విగ్? 

క. పతిం గూడి యిట్లు నచ్చిన, సతిని వివాలాథ్నీ. జూచి 

శ 

థీ శాంతను 'మోదా 
పృతమానజంధి 'ముని౭గీరి, శీ లినాథుండు సుతులు. నను విశ చేవ వ్రీతి౯ ం ౨౯ 

"లే, పూజలను దన్పుచుంత న4ప్పూవుబోండి 

శాంత బుత్వీజుయటా వ్రీయ+కాంతు. గూడి 
సౌఖ్యమున. "దేలుచు౯ బుర4స_ త్రనుమునం 

జెలంగ వేడుకతొ నివసించి నంత. 50 వ్గ్డ్సీ 

సదునొకండన సగము సంపూర్రము, 
౧ ర్ం 

| 
Kin 
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ంద్టుడు దశ రభుండు యజ్ఞము సెయయంయబూనుట. శుర్టుం- 

* చిరకౌలము గడువ నునో,వారతేవముము వసంతసముయ 4 నురుడేరంగ భూ 
వరునకు న త్తజి మనమున, వారిమేధ మొనర్ప వలయు 4 నని స్ఫురియించెకా, 

శ 

సుర తేజంబున వెల్లెడు, ధరణీసుకుం గాంచి దశరథ నీ తిపతియుకా 
శిరము ధర సోశంగా మొక్కి రహీం శ్రార్థించి భ_క్తి4గీ రించి తేగ౯.౧౪ 

. సుప్రసన్నునిగాం చేసీ 4 సుతులనాత్త్య 

నంశ వృద్ధిక రులను బాం 4బనసయంC న 

యజ్ఞ వెపేనరించుటను 'దెల్పి + యమ్మునీం ద్ర 
తనయు వరియించె నిట్లు సత్యా రమందే. 9 en En చావ్మే 

. మునిపతి యశ్లై యాననుచు 4 భూపతితో వచియించి యజ్ఞవ 
Gy 

స్తునికరమెల్లం గూర్పనగు. 4 దోశశచె యజ్ఞ హాయంబుం బంపనెె 

ననవుడు ముంత త్రీవర్యుండగు ¢ నటి సుమం గ్రునిం గాంచి భూపు. డి 

టనియెను పిల్వనంపు మింక్ 4 యజ్ఞము షమ నిపృవరుషలల్. ర లినిద 
౧౧ లా 

. వేదపారగులై న బుత్చ్విజుల ఘనుల 
వావుబేన సుయజ్ఞ జా4కూలి కాశ్వ 

పాహ్వాయులను బురోహితు4డై న యల వ 

సిష్టమునిచం ద్ర: నితషల 4 శీ తెసురులను. ౫ వర్ 9 

అనుట యు నానుమంత్రనచి4వా గ్రణి సత్వరమేగి తోడి"ె 

రనియతులకా జెలంగిన ధ4రావరుం డంతట వారిజూచి సూ 

జనముల. దన్ని యు క్షనుయి 4 చారుతే రార్థము గల్లి ధర్శ 

శ్రీని దగియున్న వాక్కుల నొ4గిం బలి బుధు లె ఆ హౌసు నక. 2౭ 860 

. భూసురులార |! పుత్రులను 4 బొందుటకై_ విలవీంచుచున్న నా 

శాసుకలాభ సౌఖ్యము వి, యళ్చథ తుల్వ్యముగా. జెలంగె, నే 

నీసమయంబున౯ మదిని 4 నింపెసలా రెడు కాండ దీరంగాం 

జేసెద నశ్వమేధమును 4 జి త్రము తొడ్పడె దీని కెంతయు౯. ౮ 861 
శ్ 

వొనరుపం “చలా మాని 4 రనయు. డైన 

బుళ్యశృంగుని సా హాయి 4రీతిం జేయు 

నీ క్రతునుహత్వమున నిష్ట4మేను గనుడు. ౯ 962 

అనిరాజు తనంశన చెప్పినమాట నసిష్టముఖులు 4 పృథధిషసురులె 

6 
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లను "మేలు మేలటంచును, ఖఘునముగ శాఘించి భూామి4కాంతునితోడ౯ా ౧౦ 

క పలికిరి విభండకసుతా,దులు, విడునందగును వేగ 4 తురగవరము, కా 

వలనీన నముఖసంభారం,బులు సిద్ధము "సేయవలయు. 4 బూనిక మెజయకొ. ౧౧ 

ఆ, అమితవిక్రృ మము?) 4 నణకు నల్వుగు రొడు 

రును నీవు స్క ను ఈగలను నిజము 

సుతులకొాఆకు నీకు 4 నతుల ధార్శిక బుద్ధి 

గాగావిధ మున సిస్వు4 డెసం గెం గాన, ౧౨ 965 

చ. అనుటయు, శ్రావాణో క్ట కులకు + హర్భము నొంది యమాత్యులం గనుం 

గొని శుభ వర్షసంతకిని 4 గూడిన పలకల ని నిట్లు చెప్పె నీ 
ఘన నుతు లాడి నినట్టులె మ4ఖ కియకుం దగు వస్తుజాతము౯ 

ని యొక్ వేటల 'జేర్చంచగు + ఘోటక కోనర్యము నంసపంగాంవగుక౯ా. ౧౩౪ 866 

శే మణి యు ముఖ్య ర్ది (జులతోడ + మఖహయమును 
దానిం గాపాడంగా న నక్త ల న యట్టి 

సె న్యములతో విడుపునది + సరయువనంగం 
బ్రథితమా నది కుత్తర4భాగవుందు. ౧౮ 867 
ఆ" ళో శ పాం సరం స న క్రతుభూమిని చేర్పణపుండు, క కృతువిధన్నునివారణార్హ థీ. న్ రమ్ము నే 

గతి శాస్త్రము చెప్పునొ యాః, గతి సక్ర్రనుముగ నొనర్పణగాం నగు జుండీ, 

చ. వినుండొకవమూట యజ్ఞ మిది + వళ్ళు, త్ర మెందు ననర్థదంబుగాం 

జనునపరాధ మేం గలుగ. 4 జూలక్ కయుండున యేని ుందటుకా 

జనపతు లీన్ముహో, నే తున 4 సంతస మొస్పంగంజేయనర్తు చే 

యనం వగు గా యిమ్షఖను+హత్వ మెటీంగినబ్ర , హ్లారాతనుల్, ౧౬ 869 

"తే. యజ్ఞ కృత్యంబునం దేద్దిళయెన రంధ్ర 

ముండునా యని వెనకుచు 4 నుండువార 

అద్ది గలీ యూయజ 'కాథీర్యంబు నెడిన 
౧ Gy 

నప్పుడే తత్క ర నాశంబు4నందు. జుండీ, ౧౭ 870 

చ. నిరతము యజ్ఞ జ్ఞ కృత్యేముల థీ నేర్చు లై తగు మోర లెట్టుల 

ధ్వ్షరమిది శు సమ్మతిని 4 చాగుగం బూ్తిని గాంచువట్లుగా 

నవనీ పయత్నము౯ సల్లుపు( 4 కంచు వచించిన నుంత్రులెల్ల న ; 

న్నరపకీమాటు౯ విని యొ+న చుము దేవర యాజ్ఞ చొప్పునన్. ౧౮ 871 

క అని పలికి రాజు మూవం,బును బొంవంగంవేసి కార్య 4+మును భూసతి చె 

ప్పీనభంగి నొనర్శిరి వి, సనిగరమా ధర్మ విదునిం 4 బార్థివవర్యు౯. ౧౯ 82 

క అనఘాత్మే వృద్దికరనాన్యనికరమున నలరునట్లు4గా నొనరిచి యా 

తని యన్నోనుతి. 7 గైకొని వచ్చిన యట్ట్యులె పోయిరట్లు థీ శ తిసురముఖ్యుల్ + . 
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ఛభూాలకొౌండకము = ౧౨ సర్లము. 48 

అుముగంగ నుం త్రినరులకు, నరపతి = సెబవిచ్చిపంవి నై జనవుపొోతసుం 
వ్ర ల నారాల. 

దరహార్శ నము  డేహద్యుతు, లరుదా౫( గన్పట్టయా ఇ చ్చ ఉ నామవయోాదమునకొ, 

పండ్రైంశవ సర్లము సంపూర్ణము, 

లను 

౧౨=న సర్షము, 

ంధ్రుర్దు అక్టో మేధయాగసంభారములం కార్చు. శ్ఞుశ్రుంా 
. మరల నసంతీమంతట సళ+మంచితరీటిని రాంగ నొక్క_వ 
తరము గతించె వీర్యమునం త జాలం బ ద్రనిద్ధిని గన్న యమ్మహీ 
నరుడు తురంగమెధమును + భ క్షి నొనర్పంగం బూనె నాత్మ జో 

త్క_రమును గాంతు నన్న, కుతు4కంబు మనంబునం బొంగి పజలక, ౧ 875 

. తొలుదొలుతళ్ వసి స్టునకుం 4 దోరపుభ కిని (మొక్క న్యాయ మొ 
స్ప లలితపూజల౯ సలిపి ¢ (టబాాహ్యణ ర్య | మునీం వృ పుత్ర కుల్ 

గలుగుట శకేను వేసేడు వాశఖుంబు యథా, కనుమొుప్ప సాగి రా 

జలందగునట్లు చేయుడని 4 చెప్పి యడంకువమిోటి నిట్లనుకా. ౨ 876 

క్కతువు నంగము లెల్ల విశఘ్నములపాలు 

గాకయుండంగ. జేయుండీ + నాకు పోరు 

వ్రియతరస్నిద్లు లే కారె! 4 ప్రియతమ గురు 
నలు గదా పౌడు శేమంబె 4 తలంచువారు. 3 377 

. మునివర ! నేంజేయంగం బూనిన యాూామఖభారమెల్ల 4 నీవె భరింపకా 

గను దగుదు వనిన నీప్రైర్థన మంతీయుం దీష్పువాండం + దస్పక భూపా! ౮౪ 875 

. అని ద్విజస త్రముం డవల 4 నధ్వరకృత్వముం దీర్చ నన్తువుల్ 

ఫఘునముగ సేకరింవ మును 4 తపతి చేత నియుక్తులైన 

జ్ఞనులను భూరి ధారి కుల 4 సర్వజన స్తుతీం గాంచి పద్ద 

కేన రెడు లిల్ప కారకులు 4 వతుకుల౯ా “భృతకవ్ర జంబును౯ జ రర 8179 

. వావీకూపంబులను దృన్వ 4 వారి, గణకు 

లను నుణటి యు జిత్రకారకు4లను, సనుర్ణ 

తము నట న ర్తకుల ఫుచి4తను జెలంగి 

నిఖలథర్మంబులను విని 4 నెగడు వారి. ౭ క్ష 8ిం0 

శాసనముల నేర్చి నజిలెడు 4 సత్పుముషులం 

గాంచి వచియించె మో రెల్ల 4 వాతల; వలి 

యాజ్ఞ మఖకార్యముల నెల్ల థీ నరసి నిర్వ 

హి ౦సవలయును బిక్కు వే4లిష్టకలను. తౌ 381 



న 

శే ఆంధ్ర నీను ద్రామాయణము 

లొ 
గ 

ట్ర " ॥ | నాయానుపి స్త రు+బమురంగంబెక్కు గుణములతో డంగూడి 4 సువుహి తేములు 

గా నొనర్చుయన శుభ లితంబుతె బహు భమ్యున్నవాన సంశ+పదలు గలిగి చ్ 
వశ్గాతెపాదుల4నలన, నే'సెాధలు పొంనకుండెడు నట్లు + సుందరము 

. సంగహింపలణు. వగు 4 సత్వురంబుగ రాజసదనముల్ వె భన4సహితీములుగ 

తే. బెక్కుసాటులు గృహములు 4 ద్విజులకొణకుం * 
గట్టు 6 చట్టు లె పురజస4 కాండమునకు 
నే. > 2 రొ IN / అద్య అద భతయ్మ్య్యముల నొప్పి వటవ్యియె 4 భవ్యపుష్పు 

పహోరచందనముఖముల 4 ననురి మజటియు. ౧౧ తగ 
wy 

స్ కోరిన వస్తువులందు న, వాదిగ నల రారునట్లు 4 వసతు నెక 

మిోరలు నిర్మింపుండు సుణ్, చాగుతేరగృహంబు తె 4 ానపద్భుుకుకొ, ౧౨ 

TR సెక్కు. నిర్మించి మాసు ఖీ బేరి గాంచి 

విధియుతిని సత్క_రించి యే4విధమునను ని 
రాకొరిం'గక యన్నంబు 4+ రమణ. బెట్ట 

వలయు నెల్లరు సకా_ర4ములను బొంది. ౧౨ న్ బ్ర 
3 

చ. అలరుచు నుండగా సలయు + నర్హులు సత్కృతి నొంన నంనణుక" 
బలుకులు వేయునేల వ్రియళ4భావముతోడ నె సత్కరింపంగా 
వలయును గాని మైల గ్రుథ4 వారి క నజ్ఞ్ఞ వొనర్పరాదు ని 
ర్శబలనుగు నశ్చ మేధథమున 4 మందవమునీనులు గాక పూనిక. ౧౩ gn 

. కృత్యములం దీన వారల 4 రా) ను 
గయా గ 

నీల్సివరులకు వాచ్చుగ. 4 చేయనలయు. 

జూజలో గి చ్రృవ్యమున నన్నథ4మునను వాది 

యంతరంబుుల. గాంచి యర మగు విధిని. ౧౮ 886 

ei 

చ, ధనమున నన్నదానము:ం 4 దాను నిరంతరతృ వీగాంతు, న్స 
4 

“ఆంటి wr 

నును జెలువారు చిత్తము 4 మంచిగ నన్నిపషనుల్ యథాశ్ర్రనుం 
భో అమా న ల 

అం బుస అటి ఐర్చుం౧గావలయ.6 4 బొందల రాదు కొంత వేశాము 

య్యనంగడు జాగతూాకుబుయి + యావఖికార్టములం గనందగుకా. ౧౫ 887 

చ. అనుచు ననసిస్థుహానివం 4 డాడిన విన్మట వారలాతేనిం 
గనుంగొనవచ్చి శా స్పవిధిఖ గాం దనకుండంగ లోఫలేశముం 
గనంబషకుం ౩6 జెప్పితిరి 4 గాదె విధించినయచ్లు చేయంగా 
మనమున నిశ్చాయించితిమి 4 మాపనులందుం గొబంతరాదికన్'. ౧౭ ఏఏ8 

. అనల సునుంస్రు,ని + నచటికి రావించి సలి నఘ్టండీ 4 యిల జెబంగ్ 

టు రు 

ర కె, 
ధారి కు'లై నట్టి థీ థా తృపతుల నెట్టం పలిపింపు ముట్లు లె + పృథ్వి, నన్ని 

cu న 
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౧ జ అభ్య టే నాం? అమ ను 
భాగంబు ంందున్న 4 బ్రైహ్మణతుత్రియవై శృళూద్రుల. వీృబ్వ4బంపు మర్ల 

సత్కారములతొడ 4 సరగునం టెక్కు వేలను; మిథలాధినా+థునిని సత్య 

తే, వికృముని శాస్ర్రసంతతి 4 వేదములను 
'బాండితిని గాంచి మటియె 4 పరలవాని 

శూరవర్యుని జనకుని 4 శుభచరితుని 
బిలువుమూ యన్ముహాభాగు( 4 బ్రియము మోటు. ౨౦ 889 

క. అతిశయ సతౌ, రంబుల, నతనిం బవ్రియ మందంజేసి $ యలరుచు నీవె 
| లో 4 ఇ cE నుతిమంత ! పోయి ,ప్రాన్థించ్చి తగళా దోడొనుచు రమ్మ + శీభ్రుమిచటికి౯, 

క, చిరకాలమిత్ర,మా జన, సరుండీ దశరథున కౌటం 4 ఒలికితి మునువే 

నరనరు నాతని ముందుగ, బురికిం దోడొ్కొనుచు రమ్మ 4 పూజ్యుండతండు సూ, 

క్ హితమధురో కల పల్కుచు, సతతము దశరథుని మిత్ర4సత్తముండగు భూ 

పతిం గాళీపతి నకిస, తృృతి. దోడ్క_నిరమ్ము నీవె 4 యేగు మచటికి౯. ౨౨ 

ఆ. మిగుల ధథార్భికుండు 4 మిక్కి_లి వృద్ధున్ర 

నున ధరాధిపతికి 4$ మాము యగుచు. 

దనరు శేకయాపహ్వూ4యునిం బుత్రృయుతు నీవె 
పోయి దోడి తెమ్ము 4 పూజున్టిండతీ(డు, ౨౩ 898 

సీ. అంగ బేశేళు మ్మహోభాగుం గీ ర్తిమంతుని మనఠాజన4మయ్యనకు మిత్రు, 

'బహుమానముల రోమపాదుని నలరించి యిట దోడి తెమ్ము నీ+వేగి యతని 

దూూరుపుదిక్కు నం + దోంచు సౌవిర సౌ రాప్త్రఠాజుల సింధు4రాజునశ్లు 

దవ్నీణదిక్కునం 4 దనరారు రాజులనందజు( బిలిపింపు + మవని మనకు 

తే, మిత్రు లయి యున్నరాజుల 4 బుత్ర మిత్ర 

వాంధచాదియుతంబుగం 4 దీరగ బిల్వ. 

బంపుమునుచు వసిష్థుండు 4 పలుక, నిని య 

తండు వే దూతలం బంపం4+వలంచి యపుడు. ౨౬ ॥ 994 

క, ధరణిళుల. దోడౌొని సృత్వురముగ శాం గుశతలులగుచు6 4 వగు దూతలం బం 

ఏ రయమున మాని యానతి., బరికించి సువుం త్ర, సలరిశపయనం బయ్య్వె౯, 

తే. రాజనరులను దోడ్కౌని 4 రాంగ సూతుం 

జరుగ నంతట మును మౌని 4 యాజ్ఞ్యనంది 

యజ్ఞ కృత్యంబు నెజ వేర్ప 4 ననుముతించి 

యున్న శిల్ప ప్రముఖు లెల్ల + నొప్పు మెజియ. ౨౮ 996 

క. పనులను చా రొనరింపంగ, ననున్రపడినవానిం దీర్చి 4 యమ్మునికడకుం 

" జనుబెంచి నివేదించిరి పనుల తెజుంగెట్ట మౌని 4 పార్థివుంశంతకా, ౨౯ 8317 

యై 
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చ. పదవముముదంబు నొంది పని$వాం సను గాంచి వచించ నిటు, ల 

ధథీరమున నెవ్షీరేమడుగ 4 వారికి దానిని లిలనే ననా 
వరమున నేని ౧౮ావల, దు+దారనుతిం దమి నియ్యనా; ననా 

వరమున నీయంగా నదియె + దాతకు గీడానరించి తీజెడు౯. 3౦ 899 
కో, అనుమానము లేదని యుమ్ముని యాజెను) బినప రత్న శముల( బెక్కీంటిం 

గొని కొన్నిదినములకు, రా, 'జనికర 'మే తెంచె నా దశరథుని జూషపకొ. 3౩౨౧ 

చ. శీ తిఫతిం జూచి పల్కెను వళనిష్టుండు చాల. బ్ర మోదమంది యు 

న్నతభనవదీయ శాసనము4న౯' నరపుంగవ ! వచ్చినారు భూ 

పతులు, యథార్హ రీతి నృప4వర్వుల నాదృతి"' సత్క_రంచితి౯ 

గతునునిమి త్వ నషా మరిక శగంబుల నసెృ్టను జెప్పినట్టుగ ౯. ఏ౨ 400 

. భూధవా "హాచ్చరికతో డం ఖీ బురుషు లెల్ల 

"సేఠరించిరి చక్క 4 సిద్ధప పలి పం 

బడియ నయ్యజ్ఞ భూమి స4ర్వఫరికరము 

అను బ్ర చేశింపు మద్ది చం4త నెచెలంగు. 3౮ 401 

చే. మనసుచే నిస్తితంబగు 4 మాడి నద్ది 
వెలయు రొ జేంద్ర ! | పవాాచంగళీ వలచే యనియె 

నవిషధి గె బుశశ్ళంగుండు ( ననియె నట్టు 

లికున్రురును జెప్ప భూనాథుం 4 జెలమి మిగుల, 5౫. 402 

చ తన రెడు పుత్ర కాంత ముని+4తల్ల జులెబ్బ ను వోడరాంగ శో 

ఛ నతెథితారకల్ చెం $ వై భవముస్స నముఖంబు చేయం 

జనియె నసిష్థముఖుర్ధిలగు 4 ౩ క్షాసురస శ తములెల్ల ళాంతభ' 

ర్త ర సనుసరించి పోయి మఖ4భామముం జేరి యథావిధిం దగక. 3౬4 408 
తే, శా న్రమున నెట్టు అధషరశ4సర రి చెప్పు 

బడియెనో దానిభోన అశనంబు దప్ప 

కశషమేధంబు నొనరింప 4 నపుడు మొదలు 

సెట్టిరాఖండలాదులు + ప్రీతినొంది. ౩౭ 40.1 
సన నద maw జ . సనమూూడవ సర్లము సంపూర్ణము 

eh 

౧ర-వ సర్లము, 

అంధుడు దా రుం యశో మేగము చేయుట. శురుం- 

చ. జనపలీము క్రవాజ గుఖ4 శాలకు వత్పరమొండు పూర్ణ మై 
తనరిన వచ్చె , నాదశర4థ శీ తిపాలుని యశ మేధముక 
గన నరుబి నయట్లు విధి4గా సరయూనదిసౌమ్యుతిరమం 

దున జెబువారం బొచ్చ ద్విజ4థధూర్జటు లెల్లను బూన్కిమోజంగకొ, ౧ 405 
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బాలకాంగము = అరి సర్షము, 47 

. బుశ్యశ్ళంగు ముందు 4 నిడుకొని పరిశుద్ద, బుద్దియెన రాజశపుంగన్రని ను 

కింబునకును దగిన4క ర్య ము నొనరించి; రంత సా బ్ర శ మంత యతఆతీంగి.. ౨ 

. యాజకులగు వి ప్రు4బపుడు యథా వేదముగ యథామోమాంస4ముగను గల్ప 
సూత్రానుసారిగ 4 శుభతమరీతి౫ నంర్తిల్లు విధిని బ్ర4నర్ల గుళ్లు 

పసదంబను పెర 4 నొప్పు నిష్ట నొనర్చి యుపదేశ శాస్తో క్రి 4 నొగి నధికము 
ఆం 

గా ట్రావ్లించెడు 4 కర రమ్యల నొనర్చి రించు కేనియు విధి$మించకుండం 

. బెదప మునివరులందటు 4+ ముదము నంది 

కర్మ దేనతీలను భక్ 4+ గదురం బూజ్య 

భంగిం బూజించి ప్రాతస్పశవన ముఖముల 

గర్శముల నాచరించిరి 4 కృమముమెణుయ. ౫ 407 

శతముఖుని హవిర్భాగ, మ్మ దు తులితవిధి మణ నిచ్చి 6 రనఘుంబగుచుకా 

శీ తివెలంయు సోనుతనుక., స్తుతిశ స్తు స్రుక దంబములను 4 స్తుతియించి రొగికా. 

- సవిధి మాధ్యందిన4సవనంబు నడీ పంచి రవల వుహాత్తుండై. 4నట్లిరాజ 

వరునిసి త్రము శా స్త్రుశపద్ధతుల చటింగి వరుస నృతీయస+ననముం వేని 

రంన నుం త్రకముగ 4 నగ్గో చేల్చినయది "వేల్టుం చప్పినయది 4 వెదకినం గనం 

బడకుండే నంతయు థీ బృత్యూహ ములు లేక మంత్ర, యు కంబుగ4మునముతం జేసి 

. రాదినంబులం దప్పీగ్ +న్నట్టవా (డు 

గాని యాఃకలీ నొనువాంయ 4 గాని చూడం 

బడకయుం డెను శత్రశిమ్య4వరులు చేని 

వపండితుం డొక్క_ండును. గానం4బడ6ండు ధ్రునము. లొ 4౮09 

. వీ తిదివిజుల్ తదర్హ్హ్యమగు థీ సేవనానర్చెడి కూ దృ ముఖ్యు లా 

కృతువున దాపసుల్ యతులు. 4+ గామిను లర్భకు ల్లు వసతిగా 

ధితులును నృద్ధులు౯ సతము 4 తెశున మోజు భుజించి రన 

ప్ర తిరుచిగల్ల ుంటం గన4రారుగదా పరితృే పీ వారికిక ౧౧ 410 

పెట్టుడు పెట్టుం డన్నము, కట్టను గప్పుక్”న -వేండం4గా బసహుళతం జూ 

పట్టు నసనముల నిండీ, పట్టుననని 'రాజవనుండు 4 సరము ప్రీ తిక, ౧౧౪ 411 

పురికొలిపిన ద బ్సేవకు, అరుదుగ నీయుదుూరు బహువి4భా నరముల న 

ధ్వరమున శా(స్ర్రము రీతి రుుచిరముగ నొనరింపం బడిన 4 సిద్దోదవముల్ ౧౨౪ 

పర్వతంబులం బోలి య4నీహాము వెలసె 

వివిధ చేశంబునందుండి 4 వెళ్ళం జూడ 

వచ్చినట్లి చ్ర్రవురుమ ల వ్యరి గా 

నన్నపానంబులను దృ సు 4 ల ది మిగుల. ౧౪ 418 
బో చ శాలి షా 



వ. ; 

రణ ఆంధ్ర +మద్రా మాయణము 

"కే, అన్నముసణార సంయు క్ష4మై యొసంగం 

బడియె సుస్వాదువుగ నది 4 నజుఅ నౌర! 

త ప్పింగాంచితి "మేము వృ4తిపతివర్వ ! 

భన మగుంగాక నీకోని 4 బ్రాహ్మణు లోగి ౧౫ did 

చ. పలుకుచు నుం:ంగా వినియ 4+ భానుకులాభరణంబు రాజు, ని 

వ్రులకు సుభూషితాంగులగు 4+ పూరుమలెండజొ భత్యభోజ్యముల్ 

సబుమలుC బెట్టుచుండి రట 4 భవ్యరుచిం దగు రత్నకుండలం 

బుల' జెలువాను కొందణిల 4 భూసురవర్యులం గొల్సి రెంతయుక, ౧౬ 415 

చ. మలివిభవంబు గట్ల స్ఫుట4నుంజుల నాక్కుల నొప్పు బుత్వీజుల్ 

ష్ ప్రతువున. గొన్ని "వేళలం బ4రస్పరముక౯ా జయనుందు యుక్తి వొ 

వ్తతుంం 'జేయుచుండిగి యళథావిథి యజ్ఞ మునందు నిత్యము౯ 

శీ తిసురు బర్హకృత్య ముల 4 చేసిది వృద్దుల యాజ్ఞ చ్ "స్పున ౯ ౧౭ 416 

"తే. నేర్పుగలిగిన సద్విజుల్ 4 నిత్యమిట్లు, సర్వకర్మ్య రృముల నొనర్చ 4+ జన్నమందు 

నలను వి ప్ర్రులలోన ప వమళ4థడంగనములను, చెలియకున్న ట్ల వి ఫ్రండు థగలుగండ యొ్యొ 

ఒకండని బ్ర హూచ ర్యా, దినముు నొన నరింపకున్న 4 దీనుండు గలుగం 

శకలంక శా సములు చటుం,గకయు యున్న జడుండు నాడ ంశగా రాంగ్ సయ్యు౯. 

ధరణిపతింద్రు స4దస్యుబలో వాద 

కుశలుయ గాన టి 4 మేణిసుదుండు 

గలుగ ండొక్కండై. సం + గాని యూప స్తంభ 

ముల నిల్పందగు కాల4+ము చను జేర 

విలన్భతుంబులC థీ బ్రియమాణ( చేసిన 

యూాఫపహంబు లాజు నా4తయూసములకు. 

జెంతం జండ్రవి యాటు 4 వింతగ మోదుగు 

యూసంబు లాజు నథట్లూప్పు మెజియు 

శే, విరిగి యనువేరం బరంగెడు 4 నృత శాఖం 
జెచ్చిచేసిన దొక్క_టి 4 దేనదారు 

యూసములు రెండు నిలిపి రథ యూ్యూపషములకు 

నంతరము చెండు వారణ 4+ యంతనఖయు. ౨౦౪ 419 

జే. సమత శెండజేసి చారం 4 చాచి గాని 
"రండు చేతుల యూపఫంబు 4 లుండువోటు 

౧ందుకొన. జాంనట్ల + య భ్యూంచరములు 

౫లిగ్ని యున్నట్లు వానిని 4 నిలివి రపుడు. ౨౧ 420 

మ, కృతుశా స్తంబు ౨. నళ) యోగనుల దకుత్వంబునం బొప్పి య 

వ్రతిమానంబగు బుద్ధి చే వెలయు న4ధ్వర్యు, వభ్యత్యు _క్లముల్ 

క 

లో 



బాలకాండము = ౧౦౪ సర్షము. 

గృతుకో ఛార్గము యనాపజాలము సువ$ర్ల పాంచితం బె తేగకా 
జతనం బొప్పలో. వేని నిల్పి రది యజ్ఞ మస్థలి౯ రాజలాలా 9.9 

చ, ఇరువ దియొక్క_ భరాపముల థీ వెన్నంగ 'నున్ఫతి "వేటు వేటు గొ 

నిరువదియొ క్క_మూరలుగ 4 నేర్పటుసం బడియుండె నష్యోయుకా 

నరుస నొకొక్క_భవ్యమగు 4నృస్త్రమున౯ సమలంకృతంబు లై 
సరికొలతం జెలంగి బిల్యసంగతదోషగణోమితంబులై , 95 

కే. ఎనిమిదంచులతో నొవ్పీ 4 నునుపుగలిగ 
నట్టి యాకృతులం దగి 4 యాగమో క్ష 

విధ్ధని వీిల్పులవెత స్టా4పింపయబడియె 

ముజియు నాభవ్యతేను యూ ప4నుండలంబు. ౨ర 

వి 

క, పరిమళ సుమచందనముఐ ౧ బరితస్పమలంకృతముయి 4 నసనావృతమై 

సురపథమున దీ ప్ర పుల చేం బరలగౌడు స పరులట 4+ భాసిలుచుండె౯ా, మాను 

తే, యజ్ఞ కృత్యంబున౯ "నేర్పు 4 లలర వెలయు 

నా హుణులు, శా స్రచోదిత4పథ ము నరసి 

యు _క్షసరిమితి నిష్టక 4లొప్పం గూర్చి 

యగ్ని వేదిక గట్టి కా4కౌర యనంగ. ౨౬, 

( న : 

49 
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fa గు ట్వ! 

4:8 

స నేర్పలబులౌ మేదిశనీపతి యాజకుల్ శాస్తో క్షరీతి నా+న్ధానమును ద ద 

గంగ నిర్తి (పల 4 గ గుడాకృతిని మాటి రసకపతంబులం 4 గ్రాలి యాణబటు 

ప్రస్థారములకన్న 4 భావింపం ద్రిగుణమై యష్టాద శాత్త్య ఈమ చెలం” 

జననాథుంషతండు వా జస సనేయహేఖకుం జే వయుండుట ఎ నట్టు4 చేయండి యె 

నవాపనియందు శాళీస్తానుసారంబుగ నాయాయి దివిజుల గ్ కర్ర ములగు 

తే. పళువులు భుజంగ మమ్ములుం 4 బతులును ని 

యు క్షములయి కనుంగొన 4 నొప్పియుండె 

వానివధియించు తీజిరా 4 వాజిమేధ 
మునకుగా ఏధి నిర్హ యిం4చిన హాయంబు. ౨౮ 426 

ie సచితోో రాజసింహన్య సంచితః కుశల ర్చి పటే! గరుడ ప. వై తృగుణో2_ 

హైదళాత్మ కం. ౨౭. అని మూలము. “జన నాధుం తతిండు వాజన నేయశాఖకుల చేరియుండు:ు నట్టు 

చేయంబడిర్యు” నన్గనది వ్యాఖ్య ననుసరించి తెనింగింపంయిడ్నది. దళరణీని వేదకాఖుయేది ? అని 

ప్రైళ్నము సాగా బలువ్రురు బలా వి? ముల దో (చినట్టు పలుకుచుందును. ఆసందే దేహము తీర్చసెంచి 

వ్యాఖ్యక ర్త ర తదిదం వాజసనేయకపతానలంబనం కోసల మస్టైదళాత్మక కతోం శిఖి అని 

నాడి యదు 
చూసెను. అహైదళ ప (వ స్థారములు గబదిగా ననుటచే వా జస న్ు he సూను నె నిమిదె శాకులని నియ 

నుయు కాలబట్ యాత జెప్పయిడియె, 

7 



50 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

న, జలచరములు ముటి గ్రామ్యం, బులు యాజకవితతిచేతం 4 బోల వధింపకా 

నలసినవి యన్ని నిక్సితే,ములు నయ్యె౯, యజ్ఞ కర్శ4మున ననువుతీగకా. ౨౯ 

ఉ. అ త్తజీ్ యూపసంఘముల4యందు నిబద్ధము అయ్యా జంతునుల్ 

డ్ స గమయజ్ఞ కార్యమున థీర్స్ కొవ్పినయట్లపీ మూండునూజు అ 

స్ట్ 0 శభురత్నమానృపుని 4 దొ ప్పెం గనుంగొన నట్టు వింతయె 

చిత్తము పొంగు నానృపుని + జ్యేహ్టసతీనుణి వేశ్క. 'పెంపునకా. ౩౦4 429 
చ. తురగము దానిం జుట్టి తన4తోడను దక్కిన రాజసత్నులా 

ననమున రాయ వారల ముళథదంబునం గూడి సువర్ణ సూచికల్ 

గరమునమూండనుర్చి హయ$కాంతుని జీలిచె నంతనామె సు 

స్థిరముగు బుద్ధిధర్మ ఫల౪సిద్ధిని గోరి హాయో_త్రమంబుతో “న్. 3౧ 429 
జే, ఒక్క_దినము నసించె న య్యురిషీపతియు 

నాకీ ఇనొసంగ హో తయశ+ధ్వర్యుం డవల 

నళ్లు యుగద్దాత బవ్లాయు 4 నధిపు న్య 

. పత్నిం బరినృ గ్లిం గొనిరి వాఠవాత నెలమి, 3౨, 490 

తె, మజీయు. "బొలాకలినియను 4 మహిళ వీరి 
నల్వురను హొ _స్తముల చేత 4 నాథులు వలె; 

నంత యాజకులర్థంబు 4 అధిపువలనం 

గై కొనుచు వారినిచ్చిరి 4+ కడురయమున. 35 481 

ro . విజిలేం ద్రియుండయి 4 వెలసి ప్ర యోగ చాతుర్యము నర్జ స్టమై4తోంయ నలరు 

నధ్వర్యి: నప్పుడ 4య్యుశ్వుము క్ర బ్రొవ్వును గైకొని శా స్త్రమా+ర్లమున6 బూని 

వంజె నంతటి భూమి4వగుం డాత పాసముల్ నాళ మొందింపంగ4న్యాయయు క్ష 

నుగునట్టి చొప్పున 4 నాహోమశకౌలంబు తేష్ప్సకయుండంగం 4 దద్వప దగు 

శే, ధభూమవాసనం బ్రియభ_క్లితొడ నాసి 
కములు సఫలత నొందుచుం 4 (బ్రాల గోలె 

మంత్రముల నేర్చియున్న (4 హ్మాణులు యాజ 

కులు పసదార్యురు శా న్త్రంబు 4 పలికినట్లు. 3౫ 482 

క, తురగాంగంబులు వై శ్వా,నరునందన్నింటి వేల్చి నె నె జంబగు నా 

సరము క్రియ నజ చేర్చిరి, తరయజ్ఞ ౦బుల హవిస్సు ‘ తగ సంస్కృృతమా. 5౬6 
న ae తలల అటతతి జో ETI! TOY 

#౫ రాజా మున్ను కామంచి పిదప ను -పీశ్నీంచినది పరిన్ఫ శ్రి ఖ్రి యనంబడు. రాజుంచుకొన్న వేళ్య 

వావాతీ రెజునకు6 బాత శ్రమిచ్చునది పాలాకలి. ఈనలువురను హోతకు . అధ్వ స్యవునకు, ఊన్హాతేకు, 

బహు వరుసగా రాజు దశీణగా నీందగినది. ఆబుత్వి జులు రాజునలన “నా స్రంలకుం (1 జి ఏ, తినిధిగా 

( % గ్ RE ర క దృవ్యమును గ్రహించి వారల మరల నీనలయు, జా క్సృతినిధి ద స్య దానేన నిన న్ద్రరక్ 

అని సూత్రము, 
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బాలకొండము = ౧ర సక్షము. 51 

తై తె. జు్పికొన్ములయందు నీశుభతరాశ్వ 
మేధమున నన్ననో వప 4 మిగుల శ్రెష్య 
మైన సేబ్బలి వాంపయం+దాగమోన క క్ర 

ముగను సంస్కా_రముం శేయఇ4నగియ యుండు. 3౨౭ 484 

. కల్పన్నూత్ర ములను 4 మ్మొసురవాక్ళ్టంబులను హయ మేధా ఖ్య + మనువదింపం 
బడీయెనో ద్రిదినసథవనమని, యందావ్యదిన ము, చతుష్టోమ4మనియు నవల 

"దె చె ప్రతీయదివస, ము సింబని మూండవదిన వుతిరా తాఖ్య(మనుచు నందు 
నికేర యాగములు వ4హీతములు చేయంగనని యన శా స్త్రంబు4లనువదించు 

. చుండు. గావున భూాపాలు( 4 డుద్యమమున 

వానిం బెక్కింటిం జేసె నవాని వేరు 

లలరుం బూజ్యంబులె మహా4పలదములయి 

గాన వాని నొనర్చి నా4మ్మవిభుండు. వా 4835 

. అవ్వ జో్యోతిష్టోవు 4 మనియు, నాయుర్యాగ, మతిరాత్ర, మభిజిత్తు+ నశ్లు విశ్వ 

'జిత్తు నప్తోర్యామ 4 ము త్రమో త్రమమయి తీనరు నుహో క తు+వనియు. నలరు 

నం దతిరాత్రమ్యు 4 నగు స ద్విరావృత్తులు సేయ నవిధి, శొ చ్రు4సిద్ద మయ్య 

నవ్వి నాలవదిన4మాదిగాం గ్రమమునం వేయంగం బడియె నా+శీ తిపతీంద్రు 
(న 

. టపి. బఖ్యతి నంది మూళ4థీయిల. జెలంగు 

నట్ట యివత్వాకుకులమును 4 నలరం చేయు 

వాండు గావున హోతకుం 4 శ్రాక్రటమున 

నస దేశము భి కిమె 4 నొసల బ్రీతి. రం 183 
we De 

. ఘునుం డయి తీగు నధ్వర్యున,కును పశ్చిమదిక్కుు బహ్మా+కును దశ్నీణది 

కును నుత్తర ముద్దాతకు మనమార నొసంగ శా; ప్రశ మార్లము? గనుచు౯. 

. వనజజుం నక్ష మేధనుఖ4 వర్ణము నందిటు దశ్నీణ౯ా ముదం 

బున నొసం౯ విధించె మును$పూరువ వరుస్టండు రాజు నార్టియరీ 

తిని గృతువు౯ ముగించి తమి 4 దీటుంగ భ్లూతళమేస్టి, వారికి౯ 

నొను(డని ఛారపోయ నఘళకూటవిదూరుని గాంచి బుక్విజుల్. ర౩ 488 

. మానవనాథ ! నీవె శీలి4మండలవేె మెగ్బిగళ బోను నర్హతం 

బూనిన వాడ వొక్కండవ 4 భూమి 'యిదేటికొ మాకు జెప్పుమా 

వీని భరించి పాలనముం $ దృ ప్రిగం జేయంగ నేరమేల యం 

చూని వచింతు వేమొ విను 4 మె;యర్టిన మాదగు కృత్యమంతయుక౯. రర 

చ. శ్రు, తులం బఠించు నాదృతియు _ రదూఢము మాశెపుడట్టులౌటనో 

ఖైప్రేవర ! దీనిల్లైా కొనుము 4 త్రము రంజిల దీనిమాటుగాం 

బ్రతిళ్ళతి మూల్య్వమిన్ముదిదా. 4 ) + స్వల్పమె మొనను దృ_ప్రంగాంతు మం 



న్ మాయణః ) ఆంధ్ర కీ వ మద్రా ము 

సృతియగు రన్న మైనను ను నర్మమైనను గోవుల ననుకా, గజ. 440 

శ నుటీ యు నేనస్తుః స్సు "4 మాన వేళ! 

సిశముగ నుండునో నీదు 4 ఇంశేదాని 

నొనయగుమా నిస్ఫంంబు వమూా4కుర్వి. సోొనుట 

నలనననీ బుహ్వోజు లు తగల 4 బలుకుటయును. ర 1! 

చ. అనఘులు వేవపారగులు 4 నె నె న దబ సము బిట్టు : స 12) raw 

మిని దశలకు సనోవుును 4 వేడుకతో (| బదికోట్ల శం నుముకా 

గనకచతు. సుణంబగుచు6 థీ Ww 

నపతి యిచ్చె బుత్విజులు + సర్వధనంబును జెర్చి ధయొక్క.దోక. రం 412 

"ఆడు వెండిని ని భూసురా? గ్రిక్రా 

. ఆ. బుళ్్టశృంగునకును 4 నె దీగుంతుంు, యందు మేటి యేన తీ యం! స్పనిస్థ 

మునికి నొాసంగ భాగ4మును బంచియిండని సలికిరంత శా నశ న్ నొగి, 
గ 

స, మునులిపన్రగు వారాకును ధనము ిళ్ళాగించి న... గని సూనం 
సనం బొనలి | న స్స్ గాంచితి, మని లికిరి విస జేయు 4వాగ ముమిాట కొ. 

hy 

చ స, తువును 2 శా శపచ్చిన ; థధ4థనాసుర వన్య కల్ల, నృ ప్రీ 
మి పగ నేరళుటిగబ 4 వుంజుుపహేూవుము గి గోటిసంఖ్యగా 

జనన ము సూలు నిష నాక 4 మ సుయ( ఉంతెయు నిసు?ంణ నుఖా 
(0 ares 

లల జ్యలో sn ఖా ౯ ఇ tb (pany ఖ్ సభకు ర్రకంకణం బడుగ 4 భొనుకులాభరణంబు ట్ర వీ తీితొన్ oy 115 

చ, న రమున వెల్లు చున్న సుర్ 4 కం మిచ్చి ననంతేరంబ యా 

శిసురో త్తముల్ సకల4దానముబం బరిత్ళే ప్రినొంద భూ 
సుగుణను బ్ర కుతో గ చెడు 4 సూర్టకులాంబుథి న్శభానుం ౫ గె 

బ్బురముగు హార్షి యోగమున  బొల్పసలా రెడు సూపు. "సనక, 435 A446 

క. వారఎకభివంకన మిస, భూరమణుం. డుదానుం డం 4 పూజారి ఆడు Un 
డీ పండి బండీ నన్కుస్కూ_రము లొనరిం' గతి 4 గపటుకంనంగ కొ. సర 

నే శ్రుతుల లం బలికినట్టుగు, నతనికి భూసురవ" శ థీ బానీర్పుచన 

yy తెత యొసంగిరి యూభూపతి నారి యమాఘ వచన$భంగి కలరుచుళా. 
కోన నరనాథులనై నను దు,ష్క. రమును బుత్రులను బొందం4గా బంధికమె 

పరంగొడి పాపము) వే, హరించునది య త్తమంబు 4 నగు నధ్యుంము౯ా, సర 

"తే, మణటియుం దనయమూనసంబున 4 నుహీగ మైన 

స్వర్గము అభింపం 'బేయంగం 4 జాలునదిదసు 

సనుఫవమానంబు నగున ట్ట ఖీ యశళ్యి మేఖ 

మాతం డొనరిచి సంప్రీ 3 4 నలరి యంత ౫. 450 * 

'( 

క, నరివిభుండు బుశ్యళ్ళంగుని ఓ బరికించి వచిం _నాదు4వంశము వృద్దిం 
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బొరెసిడు కృతర్ణిము నీవ యొ, నరుషంగ నర్షండవు మాని4వాథ! సుకీలా' ౫౬. 
౮ ని 

చ. అనవుడు నాద్విజ పవరు + డు యొనర్చెన రాజచం దృమా 

తనయులు నట్లు రన్వయ) ము4దారయశంబును సృష్టి. జెంద నీ 
కనయము( దృ వం గూర్చం గల 4 యట్రిమహామతు లుద్భవించునా 

రనియె (చనోహారంబయిన $ యస్పలుకుల్' విని రాజు హృూష్షుంజై. స్మ 2బ4న్న 
6 ౬ 

క, వినయమున (మొక్కి. యింతన్సి యనరాని ముదంబు నొండె4నంత మహాత్తుం 

పనఘుండు నగు న వక్షానియు, నునుజాధిపుతోడ( బల్కు 4+ నురలం బ్రీతిన్.) 

పదునాల్లన సర్లము సంపూర్ణము. 

౧౫వ సక్షము. 

దురం దేసతలు బ్రహ్మతో సంభాషించుటు, చురురా 

చ. తనయుల నల్వురం గనుదు 4 తప్పక నీననుచుం బ్రతిజ్ఞ చే 

సిన పిదసకా విభండకుని + చిన్నికుమారు. డతీం ద్రియార్థముల్ 
గనుంగొనువాం డధర్వము, న4ఖండముగాల నెలటుంగునట్టి వా 

డనునయమొస్ప సుంతే ముది 4 ధ్యానమునేసి తదర్థ వే త్తయె.౧ 458 

చ, వునుజవ రేణ్యు. గాంచి బహుమానము మోజు వచించె. నిటు స 

నృనయులు నీకు గల్లుటకు 4 ధారణిసాయక ! యాగ మొండు పు 

త్ర నికర లాభ హేతువయి 4 రాజలుచుండును దానీ నిప్పుగే 

నానరుతు శా స్త్రయు క్షనుయి 4 యొప్పువిధానమునళా మువంబునకా. ౨ 454 

తే. విమమధర్వశిరస్సున 4 వెలయు మంత్ర 
ములను సంసిద్ధమయి యది 4 పొలుచు ననుచు 

బలికి సుతబబ్ది సేతువై 4+ పరంగు దాని 

విధియుతంబుగ నగ్నిని + వెల్సె నతడు. ౩3 4స్న్ 

మ. వర తేజంబునం బొల్పు మౌని యొనరిం$పం బూని వేల్వంగ న 

ధ్వ్వరమం దిచ్చెడు నంశముల్ గోన నిష్ట స్తోమగంధర్వని 
. జ, wm ఆద జు అయాం జన వ 

రరులుకా బృహామునుల్ విరించియును కౌ స్ర్రృుప, క్రమం బొప్ప వ 

చ్చి రహిం గూడిరి సక్సభాస్థలమునం 4 జేతోముదం బొప్పయగకా. ఈ. 456 

క. ఒగుల కగోచరులై. నిర్హరు లివ్విధి వరుసగా 4 సభం గూడి యజుకా 

బుతు లోకక ర్ల గని పృల్కి_రి ఫఘనతర వాక్య ముండు 0 శేల్తోడ్చులతో ౯. సో 

ను. విన వయాన్ట ఛభగవంతి | రావణుండనం 4 బేరొందు కృ నాస్టదు. డం 

సను మమ్ముంద టీ ద్వత్చ్పళనాదమున నె $ సిద్ధించే పేర్యంబు నా 



al 

eth 

ఆంధ్ర కృిమద్రా మాయణము 

తనికికా వానిని నొంపంజూల మిం సత్వం బిద్ది బద్ది + 'వీతుండనె 
ల యా 

మును సవ్యోనికి నీవె యిచ్చితి వరంశబుల్ జీవజీనో | ప్రభూ! ఇ 4ర్రి 

. నీదువరముల నెల నుశన్నించి మేము 
cn 

వా ఉన ర్చడ్డి బాధల 4+ వరుస సెచు'. 
(san 

చున్న వారము మాచేత 4 యుద్ధమందుం 
బవండు నీవర వుట్టదె 4 నబిలుచుంట, 2 Ly 

. ఖంమతియను బాండు బీ జ4గంబుల భితిల( చేయుచున్న వా. 

డలరుచు సన్నుతిం గనిన 4 యట్టి మహోన్నత లోకసాలుర౯ా 
జబముమెయికా విరోధులుగ 4 ఏ ్యసపీనతం జూచు వాడు స్వ 
గ్లంలితే రాజ్య వ ములు సుర4రాజు నె తానిరనించు నాండొగి౯ొ, 46U 

సుర పతిస్థా నవిచ్యుతుని 4 మారతేం చేయలో. జూచుచున్నవా. 

షపరయుము నీవరంబుల నె 4 యాతండు చేహూమెజుంగ కెగభూ 
సురముని ని యతరాహుముఖ4క్యారమహోసురులం (బృతౌ పని 

స్ఫురణము పొంగ మార నెడుశగేరారులు లేపి గలంజెడుం గటా.౯ 16! 

. మణియు గంధ ర్వపుంగ న4మండబముల 

నొంచు+ చున్నాండు గ్రైడార్థ థీ మురుళు రాధి 

రంబులం జదించు వేళ నా4రాత్షనునకు 

నోడి కడునెండ నాయక 4 యుండు రవియు. గొ 46° 

. వేడుకమోణి రానణుండు 4 భీరున్రులం దమి మోాటుచుండంగాం 

గూడి విహార మెంతయును 4 గోరిక నక్పెడు వేళ పీచిన౯ా 
బోండిమిం గూర్చుచున్నసువు4నుల్ శీ తిరాలునో యెమొ యంచు వకొ 

గూడిన భీతి వాయునట! $ గుందుచు నూరకయుండుం 2 బృక్కానన్, ౯4 468 
చబదూర్తి మాలి యె తగు జలనిధి రావణునిం గాంచి 4 చలన ముడ్డిగి ని 
శృలుండగు; ఘోరాకృతితో 6 జెలంగి గనక రాని యతని4చే మా "కెపుడుః". 
భీతి జనించె నెక్కుుడుగ 4 ఏరుని నాతని రూపునూసంగాం 

నీతేటి చేయుపొయ, మమ శేష్ట్రముం దీర్పంగం జాలియుండునో 
సతళరణ్య ! దానింగని 4 వేగము బానివధింప జెప్పుమూ 

ప్రతుల మొదు మంచన విరించి సురావళీ దిన భాహబుకొ. ౧౧ తర్ 

. విని మది నూవాబేేని సురశబృందములం గని పల్కె నక్క_టా 
దనుజుని నాదురాత్మ్యకుని + దారుణ గూపునిం జంపునట్టి యో 
జన యిదె నాకు వో సురథస_ త్రములార ! వచింతు చదానినికొ 

మును పత. శాశరామరస4మూవాముచే మణీ యడుపం శ్రీచకా. ౧:9 466 
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te . దానవగంధర్వలచే, నే నిహతుడం గాక్ యుండ నీ* మ్థూవరమిం 

మాని, ననుం (శ్రస్ధించెను, గాని న్ముట్లనుచు నంటి. 4 గో వ్రీతిమెయిక. ౧౩ 

క, వరమడుగు నవసరమ్మునల బరిభవమగుం దనకటంచు. 4 బలుకండు రో 
వరుం డతండు నరుల గావున, నరులే న్ఫుతికరులు దివిజఉనాయకులారా ! ౧౪ 

కం నరులక౯ా మానిన వాని నొ, కరుం డితరుడు చంపలేండు + గా, యని కరుణా 
కరు డాడిన వ్రీయవచనం, బరుదుగ విని చేవమునులు 4 హారము వెంగళ, 

చ. దనుజునివావు నిశ్చయము 4 తప్ప దించు. దలంచుచుండ (గా 

మనమున బేవవాంభితము 4 వూధవుం డెంచి సుగాళిరత్షసే 
యనుసమయంబు వచ్చుటకు 4 నాత్తముదంబును బొంది కాంతిపెం 
పున నసవమాన రూపమున. 4 బొల్పిసవు స్త సము నందు. దానయె. ౧౫4 470 

sf క నురమాని రఠ్షణో చిత, పరికరముల శంఖచక్ర 4వటుగదలం దగకా 

గరముల దాలిచి వీతొం ,బరమ్సును ధరియించి లోకళథపతి యాసభకుకా. ౧౬ 

క. అరుదెంచి యచట నుండిన, సరసిజసం భవునితొడ 4 స్వాంతమ్యున ని 
ర్లరరతుణంబు సేయం బరిపరివిధముల. దలంచి 4 ననియించో దమిక్.౧౭ ౪ 

రురు. దేసకేలు భగవంతునితో రావణుని తూరక్ళత్యమయులను జెప్పుట. త్రుత్దుం- 

చ, అసురులం గీటడంచి తము+నాదృతిం గావం దలంచుచున్న యా 
బవిసరుహూలోచనుం ద్రిదశే4బృందవరు౯ా స్తుతియించి యక్క "జే 

వ! సరనీజూన్య ! లోకహిత4వాంఛలం బూనిన మేము నిన్ను లో 

కసమితిం గావ వేంయెదము 4 కారము చేమున నాలకింపుమా. ౧౭ 478 

ని. సకలధర ర్యజ్ఞుండై 4 సమధిక దాతృత్వగుణముల నలరారి 4 ప్రణుతిం గాంచి 

అ రని దేజరిల్లుచు నయ మూధ్యకు. ట్ర ప భు4వై యసంగి 

దళ రథుండను చే బర 4 దనరు రాజునకు SE నికీ ర్త లను వే వీర 4 జెల్వుం గాంచు 

దతకన్యకలత" (4+ దలయ సామ్యము జె స్ప జాలినమ వరు 4 సాధ్య్వులొప్పు 

చే, వారలవ్యారలందు నో 4 వారిజాతు ! 

నిను జతుర్భాగములు చేసి + నీవె రావ 

ణుని ద దాత్మేజ గంధరుగీ4లను అవణుని. 

బొలియం జేయగ బుత్రత్వ4మును వహి౦ఫు. ౧౯ 471 

క. వనజాతు! యాజిసతులకుం దనయుండ వై పుట్టి నునుజ4తం బొంది, బలం 

బున ఏర్యాదుల నసమతం దనరి సురావధ్యుండగుచు. 4 పర్పము మెజయక. 
దారాలు. అజాయత రాయల. రంల అ ఆధ రాజ్యా ను అనాలి 2 న. 

ఖు ర _ ర్షా | నిను. జతుర్భాగములు చేసీ 4 సీవె, eee అనుచోట వా. విప్లోప్ప తృక్య నూగచ్చ ల్ 

తానం చఛతుర్విధమ్. ్రి చాతుర్విధ్య విధానం రావకోం ద ద్ర, జిల్ల వణగ ౦ధర్వవధా దీనాం య్ త్యేకం చేన 

కార్యాణాం సంభవాత్ , అనువ్యాఖ్య ననుసరించి తెనింగింపయిడినది. 



ఆంధ్ర శ్రీను ద్రా దామాయణము స. పూ ఎక్క లో 

ఆ, అఖలలోకనై రి 4 యయి యున్న రావణు సమరమున వధింపు 4 చక్కహ స! 
కక మస 

పీర్యగర్వమున నె 4 ముని మూూస్టండగు, ప సం కికంథదనుజ4పతి వందన, ౨౧ 

క, మునివరుంను గంధన్వుల, చనుజూరుల సిెద్టగ ణము. 4 దా వాధింసం 

గనుంగొనుదు సనుభవించుచు, వనజోనర ! యిట్టులున్న (వారము డేవా! 

"జే. మునిన రేణ్యుల నంవన 4పసమున౦దు 

వివాగణము సల్పు గంధ ర్వ్ర4ఏవబుధవనిత 

గను మహామ్రూ గుండె, మొధథంను గలం యా గుండ 
గాది, యాతని జంపుట 4 కార్యమభన ! ౨.౨౪ 478 

వీ మునులును గంధర్వు4లును సిద్టయయుటు మేమును నీవెంత 4 కోనుహోత్త! 

నచ్చి వీశరణంబుం 4 చే కా చ్చితిమూా చేవ! పరవిదారణ నీవె 4 భరముగలి; ది 

ఏిబ్లుణు గ్గు వూ కం 4 ద్రిజగంబులకు 'చేవవగులకు. బగ తు 4 వజులు మా 

కనుల నధియించం 4 గ నరలోశంబు నందవతొరంబు 4 నోొంప గోరి. 

ఆ, నంవవయ్య . యనుచు 4 నమరులు ప్రార్ధింప 

జేనపుంగవుండు 4+ చేవపటియు 

గు న పిమ్దుమూ రి ఖీ యఖ లక కననుస్క 

తుండు వరించి ముఖం $ గటు దయంఃగని, ౨౫ 479 

క తనుశరణుం బ్ wr) గనావణుల దునుమంం ఎబ్రార్థించు' చున్న 4 దోసాచరనె 

రి నికాయముతో. బ త్కెను), నన జాతుుండు దేవిజులార | ' 4+ ఛయము వజలుండీ, 

చే, శేనునుగు మోకు చే నిశ 4 భూమి నవత 

రించి యూరు దురాత్ముం , బి 4ఉపంచనాశ 

నరుని జేనమునీం ప్ర ోోకరుని నీ రావ 
ల 

ణుని రణంబున మోహీత4మును దలంచి. ౨౬|| 421! 

చ. తనయుణలతోొగ "బొంధవవి$తానముతోడ జ్ఞానమిశ్రపొ 
త్రనికర నుంత్రి ముఖ్యనమ4దాయముతోడ వధించిన చి మే 
దెని బదునొళ_.వేల్ సనులు 4 దిన్భగ తిలా శ ననీయింతు ధర్య న 

ద్ధనమును జేయ నీశ్నీతిని 4+ రతణపేయుచు నీజగంబునకా. 2 ౨౮ దిన 

శే. అనుచు సర్వాత్మ శేషిమయె 4 యలరు దేవు 
డనమురుణంకు నిట్లు నర మిచ్చి 4 యంత నీయ 

జననభూమిని జింతించె 4 నునుజలోక 

నుందు నిర్ణరహి లేము న 4 యాత్మ నెంచి. ౨౯ 458 

చ, సరనిజనేత్రుం ఓట్లు మను జత్వము నవొందంగ నెంచి యంత స 
త్వరముగ స నాట్లు గాం దః నదు+వర్ష ము నేన్పునంబేని 0 డ్రి గ 

య 



aX 

శే, 

బాబ కాండము ౧౬ సరము. ల్ 
Cy} 

నరసి నృవేంద్రు కౌ వళర4థాహ్వుయు సనెన్నూది నిశ్చయించి న 
వ ఆఅ అద్య ల్ - —o స్పరుషన శేణ్యుని౯ా మధుని 4 పొంక మశంచిన డేవచేనునికా. ౩౦ 481 

. అప్పు డ-చ్చరులును రుదు, 4 అమరనరులు గ 
గరుషగంధ ర్వముఖు లెల్లం 4 గ్రాలు భ కి 
దివ్యగూసపంబులె న స్తుశతి పబంధథ 

షై -ం టీ 

ములను నిట్లని వినుతించి 4 రెలమి మిగుల. 5౧ 493 

. జననము తొటిగర్వ్వమును + సాధగిసముం గలిగించు తేజముకా 
నన జజలబ్ధస వ్వరవివర్ధిత దర్పము గల్లి పాకళా 
సనునకు దీర్భశ త్రువయి 4 సర్షజగంబుల వేడివించుచు౯ా 
వని దఫమూను మానులకు 4 వైరియు భీతిదుణె పలంగుచుకా, 3౨ 436 

. ఖలు. హీన రెజు రావణు, జబొలియింపుము వాండు, లోనథముం. గాటించుకా 

బలమున6 బౌరువమున నిస్తులుడై తగుం గాన రాత్మసుని రానణునే. 487 

. బలములతోడ నెయ్యురగు 4 'బాంధవపీరులతోడ నేపునం 

బొలియంగం జేసి చేవవరపూజ్యము రాగముఖాఘహీనమై 
వెంయుచు సన్న దాదుల ప4వేశము గాంచక నాశ్వ్శశంబు నె 

“రీ టం షై 

చవెలలొడు నీదులోకమును 4 జెందుము మానస తాషమాణంగకా. 334 4023 

పదుచె దవ సర్గము సంపూర్త ము. 
QQ ౧ me 

౧౬-వ సర్షము., 

రయి వేనతేయు ట్రూరి 0౪ విష్ణువు మనుస్వాఐతార నుత్తుట కొడయడుకు. శుద్దుం 

అని సురలు నల్క_ నంతేట, వనజదళాముండు దేన+నర్యనియు కుం 

శనువొంన మధురము? ని, ట్లను సకలమెబుంగువా(డే 4 యెన నురలతోకా. 

సురలార ! కునుతియును బువీ.,విరోధియును నై న డనుజఏీరుని ననిలో 

వమురణం బొందింపంగచే, దరయ నుపాయంబొ సెపుక 4 యద్దానిం నవగకొా ౧౪ 

పయుపాయంబు. బూనిన 4 వేను దనుజుం 

జంపుటకు నే నని యిట్లు 4 చక్కి యన్యు 

యుండు పలుకంగ చేనత4లొగి వచించి 

రని వధింపునుసురు నర+తనువుం దాల్ప్చీ. 3 191 

వినుము మహో ప్రభూ | కుజన4బృండనిషాడన ! నానివా 

దనుజు(డతేండు పధ్యజునిం 4 దాముదినిల్సి తపంబు ఘోరభం 

గిని జిరకాల మోర్చుమెయి $ గవలభ కిని సల్ప బ,వాయుక్ 

దనముది సంతసిళ్లై నతి(దారుణమై తగు దానికెంతేయుకా, 3, 492 

న 



(4) 

క ఆంద సి వముదామూయణము 
| Oy) 

స, లోకముల కెల్ల మును పుట్టి 4 లోకక ర్త 

యగుచుం బ్ర ససవయి దు స్వురు ఖీ నజుం డితండు 

దనుజునరకు ని నిచ్చె నరమును 4 సునుజజాలి 

త్రస్ప నిన్నొరులనిం జంసం 4 చగరటంచు. ౫ 198 

క, నరులెంత వారని ని,గ్సరవె 8 గణండయెన్దిం 4 జకృథరా'! ఢి 
లే ఫ్ 

చ్వరదాన ఏ రాంమున ని, స రణిల వితామహుునివలనం 4 గాంచె వరంబుల్, uy 

చ, వరముణం బొంది వరమున 4 వాయ జగ గెయముం గంంచుచుక్ 

సగుణు * (6 బల్లి బట్టుకొని 4 + తశ్చరతం జను చున్నవా. స్తు ఖీ 

సరం నాొశథకొ ' యదియ 4 కారణ" మ్ నగుంగాన నవానికీకొ 
[టీ ఎ 

మరణము గాన య్టడిని 4 మాన ఎపీ సంవేగ. నాంలోకొా, 2 195 

ah . అనుచు దేననతుల్ " Ww 4 నాథ్ J "వె నె 

విష్ణునా వ దూట ని4+ వీతను గాంగ 

త... 4 వఎయి లోక 
క్ తము గానుత మని ముది 4 నెసంగు "వేష, లో 190 

3 

చ, అతులనుహో స్ప ౫ కారు స్మ భి యాలి నిషూ వపమందె లే _యజాహ్వయ 
య . ఇం ఎలి 

శ్నీతెఫలె సూనులూ న గతిక కెఖరుం జ దాన జహేనుల్ టే 

సుతుును గాంచు వాంఫ6గొని 4 సూనువవమూా నొకయినింజొసె జ 
రి 

నతలకు స్స్లు చేవున రు త బాదము చల్లశుకాబంమందునకా, ౯ 497 

గరుడధ్య్వబాండును మానువ, శరీరమును దాల్చి నిని + సాధించచనో 

సరసీజభవ ! యని సలుకుచు, సురమును లర్చించుచుండ 4 శుభగతి నేగె౯,౧౦ 

ఆ 

యుడు సగ న్యషునష్టు ( టట్లు బ్రసుసుషుండు పొాయనము ని మ్స. శయం 

చ, వాదియిటు లేగ నంత మను4జాధిపునాహన ఏయనామక 

స్ఫురదుగునహ్నినుండి "పె 'సృను4భఘాతేము వెండి నిస్తుల Ks సభల 

ఉనుతర పర్య ముద్భుగ బ4పోన్నతియుం ననరాగుచుండ 
నగుణము సీలనర మును 4 నే” నసనంబును దాల్ళి వ న. "కా ౧౧ 499 

న్, భీరీనాదో సనుమాం, నొర*ను వీస్టననా ఎఏటంచు 4 ననంగాం డగు గం 

సీరగళస్వన మొప్పంగ, నారాజవనేణ్యు మ 4 నది గాన ంబడజెళా.౧౧4 500 

పం చాస్య చేవాసం$భనము లై నునుప న రోవములంబోలు 4 లోమములును 
వల వెండ్రుకలు, మోూసథములును CME ఏరంగ శుభ బతు ణము లె థీ క్ భింంగ 

సురుచిరాభ రణముల్ +పాంపునీనుచునుంవ భూధ రశ్ళంగంబు.4బో లె బొడ 

తనరారంగా మదించిన 'పెష్టపులివ ఏంట విక ,సునామరంగ 4 వెండి వెలుంగు 

చే, ననుకరించు నాకారంబు 4 నణర దీప 
అనాలా ల 

నహ్నిశిఖవో ఆ మెణియుచు 4 నణిలు వెండి 

cir 



'పొోలకొంపము అ ౧౬. సన్నము, HY 

మూక భాగమున నొప్పు 4 మాదమొసనంయగు 

త స్తజాంబూనదనుయ పాళీ త్రంబుం బూని. ౧౪ SUL 

కనంబడీయం దదీయమగు 4 కాంచనపాాత్రము దివ్య పాయసం 

బున బరిపూర్ణ మై వెలసి 4 వోలంగ నద్భుతమెద్దియో యటం 

చనందగి వింతనోల్పుచు. బ్రిశయాకృతివ లెం బ్రి శి యంబు నింపుచుకా 

గనదురుమూ ర్రియాచు నది 4 గ్రాలె నతెండును ఏ బూన్ని_మిాణ ౯, ౧౫ 

. కరముల శెంటిం దాలిచి, ధరణళునిం గాంచి పలికె 4+ దశరథ | యుప్కు 

త్పరిసరమున శితెంచిన, పురునుం బ్రజాపతి సమున్భ4వునిగ, నెలుంగుమా. 

. అతని యొద్దనుండి 4+ యనుచెంచినాండ చే 

నన నపుజె శీ తిపుం 4+ డనియెం జేతు 

లి భక్రితోడ 4న నోభగవానుండా | 

నీకు స్వాగతముగుం 4 గాక యిపుడు. ౧౭ న్04 

"నేనేమి నీకు. జేయం, గానగునో యానజియంథ4గి 6 వగునను న 

బ్బూనాయకుతో నాతడు, మానితముగ నిట్లు పలికి + మరణకా దయజతో౯. 

. భూతబనాథ ! చేవతలం 4 బొల్పుగ యజ్ఞ యుగంబునేత ని 
లో Ey ష్ 

ట్రీతణి నర్చనల్ సలిపి 4 యంతయు. దృ ప్ప పుం జేసితివు సం 

వీ తిని బొందండాలితివి $ వృద్దిదమై తగు దీనింగాన వని 

ఖ్యాత చరి చరిత్ర, ! రాజవర! 4 య్ ప్రతిమంబగు పాయసంవిజా. ౧౮ 506 
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. బది సరోడాకనిరి, త 4 మిది ధనదము, సంతతి ప్రద నారో గ థీ సమభివర్థ 

సమ్ము గావున సీను కై +వొమ్యు దీని, దశరథ ! శివ్ పాలచం+ద్ర | గుణసాంద్రో [ 

. సకులబాతులయిన 4 సా ధ్రీడనంబుల, రమ్ము దిన్భ పాయళసమ్యు దీని 

భక్తిం దినుడటంచుం4బలుకుచు రా చెంవ ',కనుదు వంత సుతులం4గాంతలందు, 

. ధరణీశ ! యేతలంపునం, బర మేశ్వరుం గూర్చి మూస వనమొన రచితో 

వరసుతుల నట్టివారిన్సి సురుచిర సుగుణ ప కాండ 4+ శుభులం గనుదు నూ! 
లో 

, అని పలుకంగ నాన్ఫపతి, 4 యాదల, భ కీని వంచి యట్లయా 

ని తపనీయపాత్రమును 4 హారిర మెశ్వర నిరి, తోదనం 

గ బరిపూర్ష్మ మ్ త్రనరి 4 పూజ్యసు ₹ శేశరు వేత బరి రితేం 

బును నయి యుష్పుదానింగొని 4 మోవమువొంగంగం౬ దృ ప్పనింపంగక. ౨౧ 

. అద్భుతము వ్రీయచర్శనం 2 బై వన బెడ్డు 

భూతమున కట్టేదానికిం 4 బుడమి మేను 

సోంకం జబ బ్రణమల్లి కడుం దమి 4 భూకళ తు 

డపుడు భ్ డం బ్రదణీ ణ 4 మాచరించె. ౨౨ 511 
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క్ట శీ తిపలి యట బేవనిని ఫ్స్ది , స పాయసలాభమునకు 4 మిగుగుము వనమున 

సృలీమమును భొండే నిర్ణ నుల సతీశయ ధనలాభ 'మొందు4నప్పుడు వోలె౯ా, 
న్నీ అద్భు తా "కొద మొళయలతుం కాంతిని మంచు నాభూతవుంగః ఛు" శయన ముసంగ్స 

నృళ్యంబు న్టు' సెర్చి థీ క్పప్టవ గ గృునియందు నం దె, యద్భశేరిత4నం"టి నంత 

సంత "షభ రమున 4 ఏంతకాంతుం రాజు జు భార్యాళి పికళంక4 భా సునుంషగు 
శారదచం ద్రుని థీ స్వచ్చ కాంతుల వెల్లు నంబరంబునుబో అ 4 సంబుపహోూ హో 

మే a న్ శ || + (లో Co గ య సీపు పెం0తే[పుతంబును 4 వేది ఫోన 

నుహీా న్ని యన కాౌసల్యితి్ 4 మనుతేం బలి కొం 

చాయసంబది యాత్యజోశ్చ త్తికరము 
ఇటుల అకాల Me) 

| నాకు గావున గ్రబాయింపు 4 నళిననేన. ౨౬ గ్ ల 
మ, అనీ కౌసల్యకి రూం జు నెర వొయసనసమునం 4. నం? జౌాసం 7౫౯ సుము 

తను చి తీంగనీ సా పాయహర్లమున న న4ర్గ్షంబిచ ద్ద సాదాంన మె టం. (౮ 
(Pie 

గననెొ పాయనసనుందు నగ్ధమగు భాథగంబి పా c |. "శే యికీకా 

మయా (ని) మ నమ ఫపరయగనాల 4 దాళ్సిర్య మేపాలి, ౨౧౮ క్. 
ప్ప అవశిస్థవకా నన్టమాంశం! సై నమృతొ పమంబును భూపాఎ4ముం పనుండదు 

ముదిగలలో " రెంష4వది సుమిత్ర యె నరూ6ంపవదియంగు కె కేయిశయంశేమందు 
సభనుతపిరలు పొంన$ సో స మొ? స్ప కటంచయం శనముది నూహించి బి4 మిగిలిన 
యస్టమాంశము సు సుమిళ త్రాం? నశకేయిశే చ్చ నురల నివ్విధథి రాజు 4+ మానినుబకుం 

వై, చోయసము వేటు వేటుగ 4 బంచి యి చ్చ 

రాజు ను చవకాంతలు 4 రనుణుం పతంగి 

బట్ట సపిస్న 6 గ్ర మమున 4 విహితేరితి 

పోస nc చాముసనుని నిపహార్ష న 4మెసంగుచుం క, 5ం స్|గ్ 
గ చాసిం గకొని వది స సృష్తూసనముగాం జూచి భూ ముం నుంది య 

వ్లూని నులు వంచి యంతట, జానిం పయనము గుడిచి నవమి వేటా. 
స, సతనిహోదిత్య తే రు బస్సు ఖీ లో పాచాండాయ 

సొంత శాఎము గ దునంగం 4 గోనులాంగు 

GR బగ ర్భంబు? ము డాలీ 4 రెసంగు వె 

నంత ఫరా సవవధ్యి థీ కాంతి లట్లు, ౨౧ ప్ [7 
స, పూలు. తీంనసూూం గా Niu 4 కోభీలుటను 

గొంచి సుస్వస్థచిషుంబ 4 యడనిద్ధ 
సురమునిగ; ణార్చితు జః యి 4 సాంపుమోణు 
నింద్రు విధమున సంతొపష4మెసంగ వెలసె. 39 గ్ 19 
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రుయా. దెనతిలయ ౦0వ ముఐు వానరెవులు పుట్టుకు య్రైర్టుంా 

బ్య శ జ ల “ ఇబ బలీ. క్ అక స, హరియిటుల మ్మహోత్తుం వగు 4 నాజబికీ6 బుత్రు(డుగొ జనిం'సం గో 

వారకానుటల్ వలచి యల4తోయజ సూతియు భావికారన్టవి 

దృరుడు సుశావళిం బిలిచి 43 పళ్క_ సురో తములార ! సరస 

త్పుకుహహి తంబు గోరి సురళథపూజ్యుండు చకృధరుండు భూస్థలి౯ా, ౧౫ 519 

ఉ. ఆడినమాట. దప్పక మ+హ_త్సరశౌర్యముమిాఅ. బుక్రైడు౯ 
పని పూనిి_మోరలల4వఏరునకుకా సుసహాయులై న, బల్ 

వాడినుగం క్ర బెక్కురను 4 వై ఖరిమో అడు కామరూపుల౯ 

బోడిఫుతో సృజింపు. డీంక 4 మూరల జంపంగం జాలువారలకా. ౨ శ్ళం 
వ్ర న, నముణీయు ననాగరలు 4 మా యావిదులు నరారులనిలాభ వేగులు 4+ హరిసమాన 

మగుపరా క్రముమున 4 నఎరంగం దగువారు నీతిశా త్ర్రుజ్ఞులు 4* నిర ర్శలాత్తు 
భొరులవేం జావక 4 యుంహంగం దగువారా జతురుపా యజ్ఞలు థీ 4 సకలకే స్త్ర 

శ_క్రియు శక్తులు నీంహశ4ననుదేహయుతులును నమృత మొన్పదించి+నట్టి నారు 

తే, మోత మరణంబు నొందక 4 (గాలువార 

లప్పర? ౧కామినీముణు4లందు మణి యు 

నమలగంధర్వ కాంతల4+యందు యత 

వనితిలందును బుట్రంప 4ఉ వలయు మారు. ౮ ద్క్తి | 

sb . బుతువిద్యాధ రాదుల 4+ యింతులందు 

వానర్యన్ర్రీలయందును 4 జాూనుమోయణు 

కిన్నరాభాయులందును 4 సన్నుతులను 

వానరాకారముల నొప్పు 4 వారిగనుండి, ౫ నలి 

చ. చనరయులు వాగు శ "ర్యమున. 4 దమ్ము సృజించిన యట్టవారితి త్రో 

నెనయని చెప్పం దనరి 4 య, వతి గ్రాలుచునుండిః గావ లా 

ఏను౭డింక భల్లుకో _తేముని 4 వేడుక మున్నె సృజంచినాయనా 

గునుండి ల జాం. రంతుం పన6ళీగెౌం దనరాచుచు నున్న వాం గక, An న్ల్లలీ 

కొ, ననొకట నాన్రలింసం, గా నావదనంబునుండి 4 కడువడి వెడ లెక 

నూను(డని ఒ హా పలికీన, నానిధ్ధరు లాలకించి + యజునాజ్ల్ఞ మెయికొ, ౬ నీక 
wi వ స్తు 

క, సురలె*ం( గీశుహాపుల,) థర బుట్టంగం జెసి ర్లు 4 తనయుల, విద్యా 
౧ క్ 

థధనులును సీదులు. జూరణు, లురగులు నానరుల సుతుల 4 నుర్వీస్థల్నివి . రా ర్ళ్లి5్ 
య న్ 
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సన న he బుట్లం వేనీది 4 బాసమన్రండు 
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నగ్నినద్భశాభు | న్ నుంతుయడె న న్లు 
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గలిగించా, నుపే.ణుంసోన, నిల నాతండు సరంగి వానశ$రేశుండ శయ్యుక ౧54 

ద్ నరభు నతిబలు బ$ర మ్యుండు సృ “యంచు మూ నుతాత్త్మ జుండు థీ 4నుంహెండ న 
Mae లో pe 

మాను: ముంతులయయయొు యె న$య్యన' ఎడం వజ ల సమానాంగుంా ma గరు! i ,శుమాన 

"వేగనంతుంజయి 4 వెఐనీ వాన నంముఖ్యుగం౦దును, ముతిముంతుశ జ బలయుతుం 
Nd esa mer 

౫ చెలంగేను మణీ 4+ యముకలు ' పెక్కు "పేలను సృృణంచికి రావ4ణుని నధింపం 
లేల 

యి నో | . ల 
వ. ది యావాననుటు సూది 4 గేదిన ట్ర 

ఎూంక సతుల బొంద గట్ల య హోర్య బలము 

తనర ఏరత్వమేపాజ + ధె ర్వామలర 
శౌర్య సారము షం) (౫ మ్మొ 4స్టలిం బర౭గిరి. ౧౫. 80 

సి. అతిదృఖకాయలు గురుబబ,యుతులు సు సు మేర్వద్రి ఎుంద4రో 'రీఏథర షు 
ల్వతం గనువారలు నగుచుకొ వ్తిం బరంగిరి బే వనముహీవుఠ4 ఫలు వారంగ కా, 

ల 

స శ టె ఆ, కొ ండముచ్చులు సెలుం౧సలుం 4 సోంత బట్టి 

మునుజనృ నిం బుట్ట ల4మాడ్మ్కీ_6 వనరు 

సెవ్వం జానని శనయుండు 4 ససంగ, నట్ట 
“వేషరూపపరా శన థీ వృద్ధాలందు. యడ ధీరిసి 

ర ముగ్గముండు హాసరాకృతి, సం గనంబకు చుండుంగాని గ్ 4 గాత్రం బెల్ల౯ా 

వగీయుంపముం బితృసమానం,బ గ ను సృజించిరనుర (ముఖ్యులు ను సుతులకా, 



కాలంకాండము = ౧౭ సర్లము, (ప్రీ 

సీ. వానరుల్ కొందటు 4 ప్రభవిల్లి రలకొండముచ్చు చేడియలందు 4 భూరికౌర్య 
ములకతో "వ; భల్లుకంథబులయింతులందు.గన్న ర కాంతలందు(గొం4 వలు జనించి 
రతులకీ బం గన్నథీయట్టి 'చేవమహర్షి గంధర్వ యమీులు 4 గరుడ నాగు 
లురగులు సిద్ద కింథపురువ నిద్యాధరు లింక న నేకులు 4 హృష్ట్రచిత్తు 
అయి వేలకొలందిగ 4 నప్పరోనుణులందు వీద్యాధ రాంగ నా 4 మముల నాగ 

ఆ, కాంతలందు నుజియు 4 గంధరషవనితల,యందు నిహ్పుమూ రి 1 యనతరించు 
సవుయనుందు విపిన4చరులగు శో తుల గబ్లంజేనీరతుల 4 కాయసునుల. 

GG. కోరినయట్టి రూపములు. 4 గోరికకుంచగు దోర్చంంబులు౯ 

గోరికకుద్దియా గతులుం + గోయలకుం దగియుండె నింకను౯ 
భూరిబలై కదర్పములం + బొల్బుట నవ్వితరమునింహగం 
భరత నొస్సుచుండును; గీసి పృ ముఖుల్ పని గల్లు చపోటుబ౯ా. ౨౩ న్వీప్ 

ద. శిలల ధరించి యుద్ధమును 4 చేయలో. జెట్ల్టను దాల్చి వేసి యూ 

కులపడునట్లు శత్రువుల J గోరియొనర్పంగ నేర్చిరండటు క 

బలువిడి గోళ్లు. గోఆులును 4 బ్రాఢతరాయుధపం కులౌను వా 
రలకొగి న(స్ర్రుసం కుల, నరాతులువె వ నుసాయమొప్చంగకా, ౨రీ న్86 

తే, వారు తప్పించుకొ నెడును4పాయమలర 

నొస్పుచుందును దేవతాం+శొచ్భవులగు 
టను మజియు నందబును గొండథ4లను జలిండం 

చేయం 'బెనుమ్రూంకులం గదల్ప 4 సిద్ధబలులు. ౨౦6 = నకి? 

వ. ఉరవడి చే సరిచ్చతిని 4 నుద్ధతునిం గడలిం గలంపంగా 

ధరణిని వ్రక్కలింపలోం బ4దంబులం జుణ్క_(గ గంధి జాంట నం 

బరమును గ్రాం 'ముఘుముల 4 బాహుబలంబున, జిక్కయుట్టంగాం 

గరులు నుదించి సాజి ననిం 4 గన్ననం బట్టల నేష్టరందజుకా. ౨౬ 58% 
క, పులుంగుల బొబ్బల నాదంబుల. గూల్చంగ నేర్తకిట్లు + పొలుపారెడు కోం 

—— cy 

తులమూంశ కధిపులిలవై ల గలిగిరి శతలక్షు,సం ఖ్వం 4 గడింది మనముుంకా. ౨౮ 

"లే. వారలింకను గారుహా4పముల వెలసీ 

రట్ట వానరసంఘుంబు4నందు వాలి 

ముఖుల శేనాధిపతులు చ4మూవిభూ చ్చి 

ములుగ జెబంగిరి విక్కమం4బుల నెసలసచు. ౨౯ గగ 

క, వారును గాంచిరి ఈూరకు,మారులం జెక్కం నారు థి వుహితోత్పాహం 

బారంగ బుతువద్ధర, చారుష్రస్థములం జేరి 4 సల్సిరి గీ శల్. ౨౯ 541 

ఉ. కోందణి నేకభూమిధరళ+4కూటముల౯ బలుకాననంబుబంకా 

జెందిన వేడ్క నుండిరి క4 శేశయమిత్ర్రు ని పుత్రు నింవ్రహ 



Gil ఆం, గొ లన సం వ్రామాయణము 

తుం దగసీబునికొ నలు సురుశిత్సుతు సింకను ము. ఖుస్ట లె ల నవ” 
C2} 

రిం చగుగిలిం ల్సి? హరి వనపల్ నినయంబు బిరాణి (౫ కొ 3౧4 గవి 

ల్ భల తో లో ! లని జ" ఫి లో శో న 

డు వాననగులెం 6. డా ఎంటనది తుల వెన ఫ్ర గేవ్టిమందు గ 

వా” ne (0) యి 

హాని వపా గో, న ర్టమున 4 నె: a సు బబు స DE ము గాంద నిం 
శ! 

య 

తానము ఫరో) 'సర్పన ముశ బా: యము వొాఫఘణపాలు "సియుచున 

బూనిక సంచరించి రటి4మో వము ఫపొంగంగ స్వేచ్చమోజఅ ౧౯, 29, గలి 
{ 

‘ 
Po pn శమ భో . ca ల శు క జో ళీ 

ఆ అ మితిషి స, మున 4 నంది నుహోభాహ్సు, వెన వాల యట్ల+వా "వ దము?) 

ణీ 

i 

4 అజ్య్టు 

సెటు ఏంగుటంట్లు రకు బే కొండను" Bs బోషణంబు స్స స 4 భుజటబలం మున, 

ర్త 

ననము- సొంపల 4 వా దినం బుణ) దీన్రుంయం" దురం 4 బంపుముణియ( 

బఃనిఢి ౦౫5). జే సము wu (వమ్ము oesio: 4 వగినట్టిగుటు డు లన్న 

యనుసంగ నా క్రతు శ ిబుసుచు నిండుగ నుండిరి నుటియు నము ౫ గై హాస 

ములును శగీరిముభ్ చెయి కంర ములో, కంకి కపాటమ్ము4.” యనంగ 

సే. ౫నుంగొనంపగి భుజుబంశమున నుట యు-చు 

వనరు కవిగా సి ననాయకుల్ తీన్ గబ వాము 
నో 

చందు నకు సాయ నెం నడింసం 4 జాూలున ట్టి 
Wy 

సూతునవ్రన సంచరించిరి 4 యమెస్ఫియెశల. గగ 

భ్ వ! స 
వయం ష్ ౧ సర్గము సంపూ ( ను) * 

౧ సు స రము. 

2౧ Ur దొ గుదం, వ. ర Mm fro 

చ, సుముహిత మైన యాగ యుటీ 4 శోభిలు సయ్యజపు ట్రై వాళ జము 

ధము తేన యేస్టిః' "౫ విధి 4 వళ్చక యు౦ప సమా వీనొంద స 

య్య్టమ? నులు భాగముల్ గని గనృథహం౦ంబులకు కంక” నమవచ్చినట్టి వ్ 

స్పృమరంగంబోయి; గ ప్ర వత్చ రట 'వనిపాలు (6 సంపొచయు కు . 0 గ్శే0 

1. 

నాధి లా అధ జ ఉన 

"జే యజ దితూనిమి గ, నితఅయమము?) నొగి( 
ట్ల ' wees సతీ 

జక్క_ంగాం బూ గ్రి నొందించి + సకం భ్యొత్య 

Ww న్యవాహన యు కుండే 4 స్వఘర వరము. 
టి 

దమిం బ, సరింహో నంతే యజ్ఞ మునుణజా స. .9 
గ్ 

. చనుదెంచిస వృథివ్ నుం జనపద పూపంచె న్యాయ+సమ్మానేముగ నా 

రును ముదినుబ గుచుం బోయిరి, జనశరనవము?)) కలప యుకే. 4$సంయమి సతి కిల, 

చ. తీ తిపుం సయోధ్యునుండి కడుళ్ళ శ్రీయ తులై స్వపురాళి కేగు భూ 

వతుబసను స్త చనులు థన స్సు ముక " వగు భూ హషణంబులుక్' 



'బజాలకాండము = ౧౮ సర్లము, 65 

గుతుకము మిజు నిచ్చె దమ+కుం బతిశేసిన గౌరవంబు వే 
నతిముద మంది తృ _్టిం గని 6 యాభటులేగిరి శుభరితింగ౯ా. ఈ 549 

చ. జనాగతులుం దదీయముగు 4 ౫ పై నన్టము సంతసవుంది మేగ న 

న్యునుజవిభూ త్తముండ కపుడు 4 మానిపురస్పరుడై పురో త్తమం 
బును గునువై భవంబు దగం 4 బొండె మునీళుండు బుశ్యశ్ళంగుండుకా 
దనసతి శాంతయహాడి పృమ4దంబున రాజొగిం బూజనసేయంగకా ౫౪ న్5్0 

ఆ. మోనవుంది రోవు4పాదుండు దీమంతుం, డాత్శసెన్టియు క్షీ 4 ననుగమింప 

న త్తవారి యింటి 4 కరిగి నంతట రాజు, నఖలబంధుముఖుల 4+ ననికి పురిని. 

క, తనకోరిక లీజేజెడు, నని నిండుమనంబుతోడ 4 నాత్మే జులను గాం 

తునొ మెప్పుడనుచు నెంచుచు, ఘన సౌఖ్య ములొదవనుండె4 గాంతలతోడక. 

జతే, నాజిమేధంబు చెణ వేణి 4 వర్ష 'మొండు 

గడచెం బం జె ౦ండవదగుూుచుం 4 గా లుమాస 
wy) \ 

నుందు నరుదెంచె నది ' చెత్త 4 నున నల 

నందు నవమి యచెడు కథ 4+ యరుగుచెంచె. ౭ న్ఫ్రి 

సీ అదితియెతారకు4నగు నధిదై నత మది పునర్షసునామ 4+ నులర చెసలస 
నట్టినతు త్రంబు4నందు రవ్యంగారకులు గు! రుళుక్ర క్ష ల శను అనంబ జెడు 

న్, దు గ పాంబులు 4 నాత్తోచ్చరాసుల యందుకు గ ర్కాట4కాఖ్యలగ్న 

ముందుగ జంద్రునిం గూడిథయవమురగురుం డుండ లోకనమస్కృృతు4లోకవిభుని 

తే. సర్వలతుణయు కు ని(హ్వకువంశ 

వర్ల నుని సుమహా భాగ్య4వంతు విష్ణు 

నందు నన్గ్థాంశమునునై న 4 యట్లిరాము( 

గనియెం గాసల్య పు పుత్రుని 4 గడుము! దమున. ౧౦౪ ర్ర్త్తీ 

చ, తనయుని వజ క్రలమణయకన్ఫురదాయకపాి భూరి తే 

జునింగని కోనశేశుసుత 4 సొంపుగ వ డొ ము కేల దాల్చుస 

తృనయు నువేంద్రుం గాంచి ప్రచ+దరబును గాంచిన చేవమాతణూా 

డ్పున మెటిసెకా "మహీపతియుం 4 బొంగుచు. గేకయపుతియందొగక౯ా. ౧౧౪ 

లే, వాజ్ మేధంబు,. . అనుపద్యమునకు మూలము, 66త్ర త్రో యై సమా చతు బుతూనాం పషట్బ 

మత్యయుః, తీతశ్చ ద్వాదశేమానే చైత్రే నానమికే తిథి ౮ అని. అశ్వ మేథస మా ప్తి మొద 

లుగాంగాని, పాయసము నుపయోాగించినది మొదలుగా౭గాని సంవత్సరమని యర్థము. ఆముదలా 

వై శాఖమాసమున నయ్యను. దానికి. ఒం డ్రైంచన నెల వై తమాసమని భానము గృహింపఐలయు. 

ఈయరమునశే ద్యాదశే=పండై ండనది యైన అని స్రూరణార్తకశబ్ద ప ప యాగము చేయంబడియె. ఆసం 
య ప థి 

సత్సేరమున 6 గతదపటిద గు వై త్రమాసమున శుక్ట్ల పతననమి ముందని. యర్థము గృహింపందను, 

9 



౧౮ ఆం స్ శు బా మూయ ణము wad శ్ర Sn aD) స్కై 

"లే. తనయునిం గాంచెం బ్రతర్ణత4వనజనయను 

నందు నాబ్లవభాగంబు 4 నఖలసుగుణ 

ములం దదీయంబుబునుగసూడి + యణనువాని 

భొరతు సత్యేపరా కము 4 భన్యతనుని. ౧౨౪ గ్స్గి 

క, తనయుల పరుల సర్వాస్ర్రునిపుణులను జక కధరుని థీ చతురష్ట్రమ సభా 

గనిమిత్తులం గనె లత్మణు,నిని ని శత్రు మన్ 'సుమిశ్ర+ నెన్నిం + బివపకా, ౧౩౫ గని? 

"తే. వుచ్యునమ్ త్రమున యందు. 4 బుస మోన 

రాశిని ప్రుసన్నబుర్ధి భ4రతుండు, రి ట్ర 

నృద్ధినొందం గటకనుందు 4 వెలసి గురగ 

భమున లఖ్య్ణ శత్రుఘ్ను 4 లఅమితబలటులు. ౧౪4 గ్గ్గి 

క, అనురూపులు గుణవంతులు, తీనురుచిం బ్రా బోసు సదతులని4తం జొందు'దు నా 

మును 'జేంద్రసుతులు నలునురు, తీనరారిరి వేటు వేటి + దత గురువుతులై. 

క తనయులు పుట్టల గంధృర్వనికరనుతి మధురముగను 4 బాజెను, దివిజూం 

గనలాడివి సురదుందుఖి, నినదంబులు చెలంగి చెసల 4 నిండెం బెలుచకా.౧౬ 

శే, కుసువునర్హ ౦బు దివినుండి 4+ కురిసి నపు డ 

యోధ్యయందు ముహాజను4లొగి6 జెలంగి 

యుత్పీవంబులవై భవ 4 ముష mp "జేసి 

రమ్మహో హోత్లులు జనియించు 4 నవసరమున. ౧౭ "61 

చ. జనములు క్ర డుగా దిరు~ 4 జానగుభా వరసంబుళొస్స న 

రృనములు సేయున ర్రకొవి ఉతానము నిండం జెంంగ గాయకుల్ 

మనమున కింపుంగూార్స్చుగతి 4 మంజులరీతిని వాడ  నాద్యుశ్ 

ల్పినికరమెల్సు వాద్యుముల. 4 బెల్లుగ (మోయంగం జేయ నాజవూా 

ర్షనిచయ మస్పు డారన వి॥రాజితమె తన ౨౯ నునోజు స మె. ౧౮ గరి 

నే, వందిమాగధ సూతుల 4 వజింంబేసె 

బారిలోవీకముల ధరా4వరుండు చుటియు 

భూసురులకీ"ై గోధన నం4+బును గనకము 

"వీలకాలందిగ సంతో _మ+విహి తబుద్ధి. 0౧౯ స్గ8 

నీ ఎలమి లత్షుణు( దుదథీయించిన దినము మొదలుగ లెక్క ౦చిన [| ద్వాదశదిన 

మేగ నానుకరణ4మంతయు వేడుక చేయంగ నెంచి యాంటీ తివిభండు 

ప్రార్థింపగొ ముని ని4నరుయు. వనిష్టుండు సం (వ్రతం షు దనకు 

భ oe samt 

కల సుమి ము శ్రేకొముసుల 4 యందు నొకని 

త. కనుల లమ్మణుంకనునాను 4 మితరునకును 
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తే, 

చ, 

. తనవంశంబు ధ్వజో. తమంబు కరణి౯ా 4 భాల్రీం 

టాలకొరిహము = రారా సర్షము. (1 

టో శత్రు ఎ న్నను చేరు 4 బ్రీతినొంది 

పౌరులకు జానపదులకు 4 వ్రావాణులకు, ౨౧: న. 

. కరమరుదగు భోజనమిడె, ధరణీపతి మజీయు వేడ్క_ + ధరణిసురులకు 
వరరత్నతతి నమితముగం బరితృ_ప్పం గను నునమునం + బల్మజు చ్చ ౨౨ 

తనయులకు జాతకంర్తా, దినిఖల కరముల నావ్న్+తిపతి మునిముఖం 
బునంబేయించెను లాముండు, తనియులయంటె డెల్ల జ్యేష్ట4తంగని కడంక ౯. 

బ్ర కాతింప నా 
వ. జాంజేయుచు. దండ్రి కెంతీయు మనోవార్ద్ ంబునుం గూర్చుచు౯ 

చ ద్భూతుని భాతి భూతహీతుండై $ వర్భిల్టుచు౯ వెల్ల నా 
he శూరులు వేద వేత్తులును నె + ఛాత్రి ఫీహిలావారులై, ౨ర 56% 

. జ్ఞాన సంపన్నులయి దయా+సత్యము ఖము 

లైన సద్దుణములు గల్లి 4 యలరుచుండి 

రాతనూజులలో రాము + డతులతేజ 

ములరం చెలంగీి యమోఘప్4+ర్యమున వెలసీ, ౨౫% 69 

. అంకము లేని చందునుని 4 యట్టులు నిర లుండై జనాళికికా 
ఆలీ 

భొంగకముగాలుం జూడందగి 4 పొల్చెడు చేన్చులమూా పు "లక్క నీ 

శృంకహయంబులెక్క_ రథ4స త్తమముం గడు నేర్పుమాజంగా 
సంకటకారి యుద్ధముల 6 4 జయ్యాన. దోలంగం దా సముష్టుంై . ౬ న69 

జనముల వేం బొగడంబడి, ధనురావ్నూయమున శ్ క్రిం 4 దనరి నిరతేముక౯ా 

జనకుని శుళకూ,పారతిం గని యసద్భశకీ ర్లిరమను 4 గాంచి వెలింగె౯. ౨౬౪ 

బాసంపడం బెంపుం, గావించుచు బాల్టమాది4గా లత్షణుండుకా 

భాన్రక దానపరాయణు, "నే వేళను జ్యేష్టసహజు 4 నెబమి యనుర(గకా. ౨౬ 

కొలుతుచు జగదభి రాముని, నలరించుచు సెననముల 4+ నర విధముల౯ 
రం ని 

జెలంగెను మజియును సంప,త్క_లితు(డు సౌమిత్రి తనదు+గాత్రము కం కు౯. 

రామునే వ్రీ తిమైం జూచి 4 రామచంద్ర, 

నకు. బయంబుల. గూర్చి, యళన్నకు6 దలంపం 

దనువు నెలుపలి ప్రాణ మో 4 యనువిధమున 

వ రనము సేయుచుండు విదాగంసులలర. ౨౮౪ ల్ 8 

అనుజుని లత్ముణుకా విడిచి 4 యష్పురుపో_త్తముండైన రాముండుం 

గనండు సుషు ప్తి, రుచ్యుముగం 4 గ్రాలెడు నన్నము తల్తిదెచ్చియుం 

చిన భుజియింప నొల్లండల + చిన్ని సహోదరుం (బ్రాణమిత్రముం 
| “ఉట. 

గనుంగొన్వ కొంటిమై నృపుని 4 గాదిలీ పెద్దద్డుమూరుం డొక్క_టక్, ౨౯౦ 574 
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మ, తురగం బెక్కి మహాటవీస్థలికి సం4తోవంబునకా వేట శే 
యురతికా బోవ లశ్మణుండపుడె, న+త్యున్రో నా రుకోదండముం 

గరనుం దొప్పలం నాడంబోవు సవాజుక౯ా 4 గావంగనొ నన్న యా 
తురతళా; లత్షుణు తము డై పరంగు క4త్రు్నుండు నారీతింగకా. 

చ, భరతుని గొల్బుచుండు గుణ4భాసురుండై తగుక్రై కసట్టి క 
ప్పుగషలలాము జెంతొ యనుమోాదము గూర్చు చుం బ్రాణనాశికం 

శు రనుణుండ య్య నట్లుగుట 4 నెమ్మి నతండును దమ్ము( జూచుచు! 

బరనుసఖుండునై. మెలల థీ నల్వుర ను సమభాగ్యయు క రులకొ, 5౧౪ 

చ, తనయుబం గాంచి యస్షశర+థ వీ తిపాలుండు నాట్లుదిక్కులం 

న్స 

బనినడి ప్రోచుబేవతల 4 భాసురులం గను బ్ర వూవోల నె "నె 

న్యు నమున సంతీసి లైను; గు4మూారులు వారరు తండ్రి ,కీష్టులె 

కసరర తండ్రి తమ్గుం గని + తష్టయుం బొంగంగ జ్ఞానయు. కుల. వ 

ల్75్ 

౧76 

౧77 

సకలసద్దుణయు క 4 లొకపరి యొనరించు నట్టి ప ప్రమాదకా+ర్యము( వంచి 
సగునొందుచుం స ర్రి. 4 జెతొోంది సర్వకార్యమ్ము ఏ నొనరించు4న ట్రవిధము 
నెజింగిదూరమ్యగ( నెసం గను కృత్య ంబుం చెలియునంశటి సుబుద్ధియు నె నెలయంయం 
నసద్భశ లే నేజులై 4 యసమానవుహివుల, నలరుచుంపడలి 6 జాచిశ4ంయయా తీ తీళుం 

తె, డబ్దజుని ని లోకమునకు దా 4 నధిపుండై న 

యట్లు సంతోవమునం బొంగ 4 నక్కుమూారు 

లాళ్ త్యజ నకొపలాలితు4లయ్యుం బొగరు 
వడక పురుపో త్తములు గానం 4 బట్టుదలను. 3 ర 

స్మృతుల బు రాణముఖ్యముల 4 సను మచనేర్చు'చు న గ్ర వొత్తులై 
పిత్త కాగి నేవసేయుచు. ట్రశవృద్ధిని బొందుచు6 జూప సవీద్యయం 
దతిశయపాండితిం గనెడు 4 నట్టి ప యత్నము సేయుచుండి, రా 
శీ తపతి కాల్య్భకృత్యక ముల థీ సిద్ది నేజింగిన వాండు కాన్ఫ్సనకొ, 5౫% 

"లే, సుతులకుం బెండ్లి వయసు వచ్చుట యెటీింగి 

దారలను వారికీం గార్చుం 4 దలంచి యవి 

పషయము బంధుపురోహిత 4+ సమితిం గూడి 
మంతనముచేయుచుం జె; న4మ్హాడ్కి_ నచట, ౨౬౦ 

ంయియు దశోరణునికి తకు విశ్వామి త్తు (డు సచ్చుట. శుతుం- 

చ, అనుచరమంత్రులం “లని 4 యను న్యుహె తాత్తుండు పెండ్లి సే సెయు రా 
జన తమి. శేయచుండ మునీ4స ్లేముంై. గురు తేజ మొప్ప "ము 
దిని వన రారు పద్చిక్చుండ్సు థీ నివ్థమనీస గ నెసంగులాన వ 
చ్చ నజుని పు,తు త్ర దర్శనము 4 చేెసెడుకోరిక వొంగుచుండలకా, 5౭ 
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బాలకాండము = ౧౮ సక్షము. బ్ర 

చను దెంచి ద్వ్వారపాలురల గని గాధికుమవూరుండై న 4 కాభికు. శరుజొం 

చెను యుష్మద్దర్శనమున, కని మోరాజునకు జెల్పుం 4+ జతివేగమునక౯ా. 3౮౪ 
అనవిని వారలందటు వుఖహాతురులె పెనుభీతినొంది య 
మ్థునివరు నారయాక్యము ద4ముం గడంకం బురికొల్ప ను భూ 

పునిదగుసాధసిమ కొగిం4 బోయిరి వేగము; యంతవారల 
జ్ఞనపతి యిల్బుసొచ్చి ముని4స త్రమురాకను గోర్కి_మోణుంగకా. కా గని 
విన్నపము సేసి రియ్య్వోకు4విములనంశ 
భూపషణుండగు దశరథ 4 భూమిపతికి 

వారివాకన్టంబు విని భూమి4థవరుండు మోద 

మెనయ సపురోహితుండు సమాళహీతుండు నగుచు. ౪ం గ్రి4 

మునివర్యు నెదురుకొనియెకా, వనజాసను నింద్రు భంగి 4 వాకిట మాని౯ 
గనియె౯ా గాంతి వెలుంగుచు,మునిపతియయి ఖఘోరనియమళథ4ములందగువాని౯ా. 

వృతిపతి యిప్విధి నమ్మని, పతీనిం గని సంతేసమున 4 వదనవులరం గా 
జతనంబు మోజుంగం = బురో హితముఖుినిచేత నర్గ్ట 4 మిప్పించె విధికా. 586 

శీ తిపలి శా న్మయు క్ష నముగ 6 శీ గేనలభ కినొసంగు నర్మ ర్ధ్షచు 

ప్రతిమముదంబునం గొని ధ4+రాపతిం జూచిన న శేంధ్ర ! "వై వుమా | 
హితవుతి నేమికోరిన న బెట్టిదియైనం నొజంత లేక పే నీ 

కతీసులభంబ సేకురుచె 4 యంచు దయానముతిం బృశ్నసేయుచు౯ా. ఈక 537 

ధార్హికో త్రము మునితల్ల జుండు 
కౌవికుం డిట్లు వచియించెం 4 గృమ్మణ శీ తి 

పతివసంతమ ! పుర, జన4పద, భన, సఖ 

బంధు జనముల కెల్లను 4 భధ్రమె కద, రర ర్ం 

జనవర! నీసానుంతులు, మనమున వినయమున నాజ్ఞి 4 మన్నింతురె, శ్ర 
శ్రునికరమును ౫లిచితివే, భఘునపౌరుషశాలివగుచుం 4 గడు. బూన్కి తగ౯ా, 

యజ్ఞ ముఖరూసముగ నున్నథయట్టి దై వ,క ర్మజాలమ్ము నతీథిస4తా్కా్రరముఖము 

గొందనరుచున్న మానుప+క ర్మ వితతిం జక్క ని ానరించినాడ మేమా మత లేం ద్ర! 

అని తెమవా రల 4 నడిగి వనిష్టునిం చేర యామునివరు 4 చేనుమడిన 

యచ్చటనున్న మ4పహోభాగులా “మునిస రుల చెల్ల ను న్యాయ పథమురీతి 

శమవా ర్రలను బ బ్రశశ్నింప వా రెల్ల ను సంతోషమును బొంది 4 రంతే వారు 

శి తిపతిసభం ట్ర పించి పూజి జతులయి యర్హ వీఠంబుల  నధివసించి 

రంత మిగుబ పుదారత 4 నంరువిభుండు 

హృస్థమానసుఉగుచు మునీంద్రుండై న 



1 ఆంధ శ్రీను స్ట మద్రామాయణము 

గాధీనంననుం బూజించి 4 కడుముదంబు 

గడలుకొనంబల్కె. సద్భి కీ 4 కలితుం డగుచు, లలా 91 

చ. తనయుల సుండ్స్ మూటణ ముశనంబున మేమిటం చెజకొంచునుం 

శినతలి నీవెవచ్చి! తిని 4 నీదగురాక తగ౯ మరుస్థలం 

బున 'బెనువృష్టి వొరదినసథఉమరూహూము లిచ్చినరీతి తంగా సుధా 

ఘనతరలాభ ముబ్బినటు4+గాడె ? మునీశ్వర ! యెంచిచూచినకా. ౮౯ 592 

"తే. ముటీయును సజాతీయయి వాల్చి 4 మహ్ తవ త్రి 

నరు సహధర చారిణి $ యందపు త్ర 
కుడు తేనూజునిం గాంచిన 4+ వడున్రున, నిధి 

పోయి నురలం గనంబడు 4 పోల్కి_నయ్య. రొ న్ లి 

స. ఉద్వావాముఖములొ4నుత్పవములయందు సంతోవముప్పొంగు4వాడ్చ్పునందగె 

నంచుం దలంచెన 4 నారో శృమా ! నీకు నస్టాతస్తుగు భన4దాత్శేయందు 

నేగొప్పవాంఛిత + మెసంగు సంతసమున నేనెట్ల దిర్పన" 4 దాని, నాదు 

పా స్త సుక్ళ వాక 4 పరిణతి గలయ వృష వశేంబున నుదీయ4+సదస మునకు 

"తే, నచ్చినాయన్ర నుద్దాన4 పాత్ర తముంప 

వనవని'బేవో | గవూ 1 యిట్టు? లాట సాదు 

జని సఫలమయ్యె నాదుజీ4ననము మదిని 
దం ౫ సుజీవనంబయ్యెు 4 ధస్టామయ్యె. ౫౩ 59: 

తే. తొలుత రాజర్షి వగుచును 4 బొలిచి విదపం 

దపము పెంపున నుద్దిపత్యప్రభలను 

వెలసి బెహర్చి శీను బొంవం 4+ గలిగితివటు 

కోనుకం బెక్కు_గతులం బూజం 4 గొనం దగుదువు. ౫౩ గ్లెస్ 

వీ రాక్ష యద్భుతా వహ, వారా! యింకనింత] న్న 4 నవనిం బవి తు, 

గా రహీ ననుం జేయంగా, నారయ నొంజెద్రిగటుగు 4 నన నిసురమునీ [౫్రా3్య 
క్ల, 

తే, వర్శనం బిచ్చితివి వచ్చి + ధన్యనుయ్యె 
నుటి యు బుణ్యాల వాల మై 4 మహితమైన 

మేత్రమయ్యు నాగృ్భృవాము సుశక్న త్ర గతుండ 

నెఫ్ మునిరాజ ! లోకవి+ఖ్య్యతకీ ర్తి న్ ర 50 

చ. మునివర ! యమిక ర్కి- నుస4ముం ద్వీరపెట్టంగ వచ్చినారలో 

విని న్రీయమం వ గోరెడిని 4 ఏనులు, మూరటెటుంగవేగ " 

ల్పిన ముదమొప్ప దాని నెజు4వేర్పంగం గోరెడం గాతికా! ముదు 
శ్రీని నెజవేర్చునే యని మదిం బెనుసందియమందం బోకుమిోా. ౫౫4 ౧98 

క, ఏను నీవు నాకు చై వమ, వనుమానము మాని తెల్పు 4 మపస్పనికొఅంతం 



బాలకాండము = ౧౯ సర్షము, 11 

గనకుండగ నెజివేర్సెద, మునివర ! భవదాగనునము 4 బుద్ధించలంప పడ్, ౫% 

"తే. అగుమహాభ్యరీడయంబు నా4కరయ నీదు 

రాకచే ను త్రేనుతేమ ధర్మంబు గూడ 

నిపుడు లభియించె నని యర్థ 4 మేర్పసంగ 

బులుక హృదయసుఖంబయో 4 యలరి వముటియు, సో 600 

శే, మృుదువగుటం గర్హసుఖమయి 4 యెసలౌ, బుద్ధి 

వముంతుండగు నాధరాధిప$మంకనుండు 

వినయమునం శెప్పినట్టియ $వి్టమలవచన 

మును గృమంబున నాలించి 4 మునివరుందు,. సోద్ని 60! 

వే నుతగుణయుతుండు సద్దుణ, వితతిజనితయళుండు నగుచు 4+ వెలయు కులికసం 

త్రతిజుండు విశ్వామిత్రుం, డ డతిశయముగ మానసమున 4 హర్ష మునందె౯. ౫౮ 

పదునెనిమిదన సక్షము సంపూర్ణ ము, 

౧౯-వ సర్లము, 

దురు రౌముని6 దనతో .౧హాడ6 బంపుమని విశ్వామి త్రు, తు,6డు దళరనునడుగుట. శయం 

సీ, అద్భు తా నహావగు+నట్టి యవాస్టక్ళ్టోంబు నవనిశపంచాస్యు. 4 డాడంగ విని 

భూరి తేజంబున( 4 బొలుచు నా బహ్మార్షి పులకిత చెహుండై. + పొలిచి పలికె 

భూపాలనర్వు ! యీ4+భూలోకమున మహోకులమున జనియించి 4 యలమఘుకీర్రి 
మయొన వనీ ఘు మనిశదగు నుపచేశంబు మిగులంగాంచిన నీకుం 4 దగునుగాబె; 
యా 

శే. గాని వేజొక్కనికిది త4గదు నిజమ్ము 

నాదుహృద్దతమా వచనమును జేయ 

నిశ్చయము నేయు వూ నృసనిచయనర్యే ! 

సత్యనచనుంప వగుము, నా*చరితవినుము. 3 G08 

చ, పురువవ శేణ్య ! భూరిఫల4ముం వగంబాందంగంగోని యొక్క య 

ధష్గరమును జేయుకాంతును వ్రశ4తొంబును బూనికి దాని శ్రద్ధమై 

జరపుచునున్నవాం నొ క్రసరగతిండె ప్పెనం గామగూపుతా 

నిరువురు రాతసుల్ చెలగి 4 చెంకయు దానికి విఘ్నుకర్త ర్త, క్ర 604 

వు. క్రతుకార్యంబిసుముంతయే కా అంతంగాం 4 గావించి త చ్చిష్టము౯ 

సతేనంబొప్పు ముగింప నున్నతి. జం+చడ్చ్బాహాుపీర్యంబునం 

బ్రతి లేకొప్పుచు నారితేజి జగతి౯ా 4 న వర్ధిల్లు నాయిద్దణు 

క మారిచనుబాపునాములు, నితాంశక., కోధదు ర్వారు లై. % 605 

తే. యజ్ఞ వేదికనిండ వమూం+సాన్వితముగ 
తో లో oq లో లి గ | 

ర క్షవృష్టిని గురివింత్రు, + రాజవర్య : 



12 ఆంధ నీ మనామాయణము హా 

నియ నునిశ క యమైసన యాళీనిర్శ్యలమఖ 

మిట్లు ఏఘ్నయుతంబయి 4 యపుచెడిన. ౫ 606 

స్ట లో నుపడి మొన దించియుః6 గ్కార్విము సప్పణమగుట నిగ్గ తాత్తోత్సాహం 

టమరలగ _ వచ్చిం జీ ని స, శమునకొ వాసంబుసేయం 4 జనదంచు నృపా! ౬.1 607 

మ. క్రతుభంగం బొనరించు దానవుల బో4కార్పంగ, శాపంబును 

FE నీవేల యొసంగనె తి నన నో*ధథా తీ బ్రీశ్వురా ! చెప్పెదక్ 

దితిజచషంగ క్వైముమిాంన నాగాహము బుశద్ధిందోల జఊజావాద విరా 

గటి యశ్ఞ్వయముగా" జెలంగుం గనుకం 4 గౌచదయ్యె సాభంబిడన్ * 21 60% 

చ, అవిశేథవి॥ ముండయిన ౪ 4 య గ్రుతీనూజుని రాము, సూంద్తు భూ 

భవుని నాసరగుమి; యితేండు + చాలు(డు ee 

బవరము నంవటంచు బహ్ఫుుుభంగులు చెంచకుమొ, నునంబునక్,. ౮౪ ౧09 

శాప్పావై నేను మెలంగ స్ర(యనుగు ది4న్టస్సా రటేజంబువే 

నాపాహత్మ్యుం నట్టి దానవుల న న్య ద్వజ్ఞ 'కారాస్థరుు౯ా 

సూపుల మాప జాలు నీతేంశు సుపు? వై ను, గంటి ఏపట్టికి౯ 

శ్రాపాలా ! బహుభంగుం లొ కుభ్రములం 4  గల్లింతు సత్యేంబుగ౯. ౧౦ 610 

తే, శనిచే లోకముల నూట + దిన్ఫమైన, ఖ్యారతినందునొ నీతని+కట్టిళు భ 

Xe జేసిన సం 'బేహ+కలిత చిత్తుం ఊన్రగం గావలదింఠం గ4కంగి వినుము. ౧౦ 

ను. అని నూచరీచసుబొహునావుకులు, ఏ4 ర్యాధిక్యముంగన్నరా 

ముని "బేరుక్కున నం దాంకీ నిబ్వంగల | రథ భూపాల యూ, వంతయుకొ; 

వంనుజుం౦ డన్యుండు ముటికరారుం డయిన 4 మూ 0వంగొ లెడు ఫ్ర 

చనయుం డొక్క..(డు తక్క, ఏర్యమున నుచ్వగ్లర్వు! తుల్ చొ; నన్రల్. ౧౧4 612 

చ. అతిశయపాపులొటం జటు4లాంతక పాశవశంగ తాత్తులై 

వ్తిస్థి సిం గాంచినాను జయళీసీదిని గాంచంగ అగు సుమ్ము స 

సుతుడు నుహోత్ముట దను4సూనుల లెక్కనొనండు రాణ [5 | క 
విశశసమిద్దబాణతేశి 4 ఏకుఖ వారల గనూపునూపుం జూ. ౧౨; (19 

చ, నరవర ! గోమునం బెరిగినాండు కుమారుడటంచు స్వే హవి 

స్ఫురణము నొంచంబోకు, డను4నూనుుం జంప జూలునంచు చే 

నరసి పై ప్రతిజ్ఞ చే ఇద ర4కాననిలో హతులై నయట్టుల 

యిరువ్రుర నిశ్చయింపుమి మీది 4 యెట్లు ఆజంగితినన్నం జెప్పిదకొ. ౧౩ 614 

సీ, పెళ్కంద్ర గురుల స్వ4వించి జ్ఞ జ్జ ఆనమునంది యపనర్షమును బొందు+నట్టి కృత్య 
తా క. 

# సీసపద్య మునకు వమూూటము, “అహం చేద్మి మ మహాత్తానం రామం సత్య పరా క్ష క్ష,మమ్స్, సినీ 

స్టో౭..షి పి భుహాతేజాూః యే చేమే అపసీ స్ట్ంం గిర. ఇది నోవిందరాజవ్యాఖ్య ననుసరించి విశే 
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ముల చేసి మునినయి 4 వెలయునే నీరాము సత్యపరా క్ర కను శాలీ, యనుచు 

మజీ మహోత్ముండని 4 గుబులింపం జూలుదు నేన కాదు "ససిష్ట4మానిప 
నెటుంగంగంబాలు మహిత లేజతడాటచే సతతతపొని న 4 సు ల్. 

E} వాముదేవాదుతై న యి4శీరమునీశు 
లును నెటుంగుదురో భూప! 4 వినుము ధరణి 

బరమయశ మును ధ ర్యలా4భంబు స్థిరము 
గాం జెలంగలటవలె నను4కాంఠయేని. ౧౫ 615 

చ, తనయుని రామునీయందగు 4 ధర మెటుంగు వసిస్థుం డాదిగాం 
దన రెడు నీదునుంత్రులు ము4వంయున నిప్పనికొప్పి శేని యో 
జనవర |! క పిన టం వనయుఖనమ్మతిం బంపుము ౫ సవ్యషతేలా 

చనుండగు రాముని దశని$శల్" మఖరత. యొనర్ప నిల్పుదుక౯ా. ౧౭ G16 

చే, కాన ముద్దులకొమరుని 4 మానసమున, నేవిచారము సేయకోశ$౧ాయంయదగును 
యజ్ఞ కాలంబు మోటుక్ 4 యలరు నెట్టు) లట్టులీ రామునిం బంపు 4+ నువనినాథ !, 

న నునమున నిసుముంతయు జింతను బూనకు నుంగళములు 4+ తను నీకుకా 
జననాథ ! యనుచు ధర్మ 0,బున నొప్పు మనంబు గల్లు 4 మునివచియించెక౯. 

ము. నర "లేజంబున. బొల్లి మౌానివరుండై. 4 భు గాభేయుండా 

ఫోరరోశా గృణితోడ ధర్మ యుత మర్థసూ ను మంతంబుగా. 

ఇం సల్యుచు నూరకుండెం, బతి ఏస్యాలుత్రు 9, చూ కొష్టింబు స 

శ్చరినుత్యుంబు శుభ స్పదంబు మును తీశవుంశాన కకంబున౯. Soy 619 

ఆ. ఛీతినొంది మోము4వెలవెల వాణంగ, మనసుపట్టు వాదయశ+మును గలంచు 

ముని ష్ కి పని చయు4వనిపతి కడు నొచ్చి, యాసనమృనుండి 6 యపుడు న రే! కె 

ఒత్త గ్ శ అస జట . 
పందొమ్షి వ సర్లము సంపూర్ణము 

_౨0 జో న్ సర్లము, 

-ంచ్థుడు విక్వామి( టో త్తు నివంట రాముని బంపుటకు దశరనుండు చింతించుట. శ్లుడుం- 

క్క నరచతి వ్యాహాలుండు ముని,వరుపల్కు_ఒ విన్న మాత్ర. థి టబ్రాణరహితులటా | 

నరణిని ముహూ ర్లకాలము, జరవి తేగం చెల్వినాంది 4 చయ నం బల కె కొ౧ 
న. 

పార ములు గలుగునశ్లే కెరిగింపంబడినది య్ “దానా నారంపుడాం మహాంతమ్,. య్ ఆత 
థి గ 

ME. శ (60 పా క ౫౨) ఇతౌ సతు! ఎ చ బి నిత్మకా. స్త నతేస్య పా | ఎలెమూ ర్తి ది. ఇ నదియు సు వ. ననుసరిం శెపార్గము 

కల్పింపయిడినదె. ఆయిర్థ మోపద్యమున సంగ హా ముగ టు. కాన మూరఠ(ంమున కవిరుద్ధ నే 

యని తెలియందగు, 

10) 
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మ, మునినాథా ! నళినచ్చదాంబకుండు రా4ముం డిట్టి నాపుత్రునం 

దనిళోనకా దనుజాళినోర్వందగు శె +ర్యంబుండునం నే 'నెటుం 

గను నింకం బదునాణునత్సరములుం 4 గాలేదు ఘోరాకృతిం 

రతః వ్ర కరంబుతొ సనురముం 4 గావింపచె టరు యా. ౨ 622 
రాం 

ఉ. ఊహలు వేటు సేయకు మ4హోద్యుమ మొప్పని దే కనంగ న 
వషమహీణినేన సిగ్ధముగ 4 నున్నది నానగునాష్ట్ర యు స స 

న్నాహాముః! జ దీనికీని 4 నాధుంకనేనకొదా, జవంబును 

త్పాహాము మోజు దినింగొని ని 4 జనిముచేసెన చేను వారితో. 3 628 

య నాదుభటులు ప్ బ్ర 4 నానా స్త్రశస్తవి, శారదులును మఘారథస త్రములును 

చీజువోనియట్టి థీ వీరింబునంచగు,3 వారు పగటజతోేడం 4 బోర గలరు. ఈ 624 

చ, కనుక నుచాత్ర, జుకొ ముఖము. 4 గాన దోడొ,నిపోవనేల య్యా 

మునివర ! శన సేనలకు 4 ముఖుర్టి(డనై సరిపాలకుండనై. 

ధనువును ఇ ధరించి ప్రవ+దారణ సీనును నిప్పి _ప్రాణముల్ 

తనువున నుండుదాంకంల బటు4థదాన నవఏీరులతోడం San స్క 625 

చ. వ్రతమును గాననచ్చటికి + వశ్చైద దాన భనన్మఖంబు ర 

శీతముయి యంతేరాయముల( 4 జెందక సాగునుగాన నార! ను 

త్పుతుం సొనిపోనంగాం నగదు 4 సూనుండు ఏం డరయంగ భాంకుం 

డతిళశయళ_ గై వైరు? బ4లాబబముల్ గన బేండు చక్కంంగ౯కా ౬౪ ౧26 
(sa 

న్, విలువిద్యయందుం జక్కంని, యలవాటును గౌంచియుండల6 4 డృన్ర్రబలంబుం 

గలవాడు కొండు యుస్టి 0,బంల చేర్పటితనము సుంత4పొందండు సుమ. ౭ 

చ. బలముల మోజీ కరూటరణ4సద్గతులం దగ నారి తేటి శ 

త్రులభయమందం జేయందగు 4 నగూపములం గనుసట్టుచుందు రో 

యల ఘుతసస్వి ! యయ్యసును 4 లట్టి బలాళ శ్యులతోడ డం బోరంగా 

గలండె మదాత్శజుండు క కసు4 గాయగదా తలపోయునూత్ర లో, రే 622 

* మునినా ఫా-అనుపుద్యమునకు మూలము. హనపోడః కనర్గోమే రామో రాజీనలో వనః ?? 

అని. ఇచట గోఏంద రాజవ్యా ఖ్యలో నా'మేసనమాధా నములు బహుప్రశారములు గా విమర్శి ౦36 

బడినవి. వచాయి సత్సరముఅకు 6 a గొన్ని యేండ్లు తక్కు... పైగా ననుటుచేం ఎం బె ం'డంజ్లని ౫“ హాం 
© లో 

చుట మేలు, ఆరణ్య కా "ంచమున మారీచుండు రాసణునితో “బాల ద్యాదళ వద్దో 2. యమ్”: అని 

విశాంమి తే యాగసంరత ణము చేయనచ్చిన తతీం దాం జూచితిననియు నపుడు జ్యాదళనర్ద సయ 
వ్! న న 7 స్ప 

న్కు_ లజే యనియు జెప్ప్వుటంజెసి నాలు 'గేండ్లు తిక్క్క_నంగా 6 బటదాజునత్సీరముల పయన్సని 

యక్థ మె గహొంప సముచితము. దశిరథు నషి పాయ 'మేమున గాం బదాటంక్ల (వొయముగల 

గా we “yy అసస or (| ॥) శం 
క్ష థి యకుమారుంటే యుద్దా్యా (జని 'సృమాణము కాన నంతనయస్సు లేదన్న విశ్వామి తు, త్ర డు 

వదలునని యూహిచి యుద్దాగ డు కా డనుట న్నా “ఉఊనపహోడ డళనర్భ ౪ అని చెప్పినాడు, 



1 

ell 

బాలకాండము = ౨౦ సర్షము. 75 

చ. తనయుని శ క్రీశ "ర్వ్యముల. 4 దాపసీవర్య ! యటుండనిమ్హు నా 
మనవిని జి త్తగింపు సుకు4మారుని రామునిం చాసీియుండనో 
స నొకముహూ రమైన మజి? ప్రాణములకా భరియింపంజాల స 
త్యనియత మిద్దికావున వదాత్తప జునిం గొనిపోవ మానవే. ర్యా 629 

. మునివర ! నాతనూజు రఘు+ముఖ్యునిం దోడ్కొనిపోవం గోర్కె నీ 
కనువుగం దోంచెనేని చతు4రంగబలంబులతోడ నన్నునుం 
గొని చనుమా ? మజొక్క_పలు+కు౯ ఏను మర్వది వేల నర్ష ముల్ 

చనిన యనంతేరంబ బహాసద్వ)తముల్ సలుపంగ నంతటక౯- . Fy 630 

నాదు వ్రతముల ఫలనున 4 నాయ సృష్ట 
మనంగ? నొ ప్పెడు వండు గళ లెను మునీంద్ర | 

యింతమా త్రము తలంచియో+యేని రాను 

వోడుకొని హో దగదని 4 వేండుకొనుదు. ౧౦ 681 
- నలువురుసూనులం దరయ + నాకు రఘూద్వహునం టె ప్రీతీ మి 
క్మ్ యధికంజు ఛార్మి కుడు 4 కీ ర్తిని గబ జేయంజాలెడుం 

దొలికొడు కట్టి రానని థి దోజ్కళ్టని పోందగదో మునీశ్వురా ! 
యలరిపు పీరు 7 లెన్వనికి 4 నాత్మ్మజు లెట్టి పరాక్రమాధికుల్. ౧౨ 6832 

వారిపేరులెవ్వి, 4 వారల యాకృతు, లెట్టివయి చెబంగు 4 నెవరు వారి 

కధిపులో మునీంద్ర ! 4 యతిదంభ సమరులొ, వారిచర్య లెట్టి 4 వరుసనుండు. 

. నాదుసేనలు నేనును 4 నాకువూరు. 

డలమహో రావ్షసుఎ శెట్టి*+దై పొసంగు 

పృతికృతిని చేయం దగుం జెప్పు + వారిచరిత 
నంతయుక౯ా భగవంతుండ 4+ వె న నీవు. ౧౩ 684 

వరీతి వారి మార్కొని, పోరందగు దుష్టభావ4ముల బొల్బెడు నా 
ఘోరాత్తుల బలమత్తుల, దారుణరణమందు నిల్చ్బం4దగు విధమెటులో. ౧౫ 

ww 
ట్లనియెం బుబ స్త కమానికుల4మందు జనించిన రావణుండు చే 

వనికరవై రె యొక్క_రుండు 4 వర్ణిలు, వాడు వీతానుహుం దపం 

బున నలరించి “పెక్కు_వర4ముల్ గొనియుండిన కారణంబునకా. ౧౬ 686 

. అని నరపాలు6 డన్ననవిని 4 యమ్యునిచం దు, 6డు గాధిసూనుం డి 

. బలసంపన్నుంయ భూరిపీర్యుండును నై 4 పాపాత్తులొ రక్క సుల్ 

పలువుం డ్రె జెప్పుడు తన్ను (గరాడుకొని రా 4 బంతేంబు మోజింగ మి 

కలి చాధం చుచు నున్నవాం డిట. ద్రిలో+కి౯ విశ శృవకిపుత్రుం డు 

జ్ఞ పల తే తేజుండు కుబేరసోదరు. దఖ4ర్వహ్సారవీ ర్యుండాగ౯, ౧౭ 637 

తే రాతసుల నాయకు(డునై న 4 రావణు౦డం, వేరుగ న్నట్ట హయ కట (4బృథ్వినాథ! 
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సీవు విసియుందు ఫె“ దా 4 చెనవె రి, బలసమ్మగ్తుం సతందు తొ 4 నచ్చి క్పంక, ళో 

క, నాయజ్ఞ మునకు విఘ్నము, సేయం డటులైన వాని4చే దనుతనయుల్ 
మూయానులు వా త్పాహితు,ల యిద్దలు భూారిబల స4మా యదు గుటక”. 

తె, యజ్ల జ్ఞసిన్ను ౦బుసేయుదు 4+ రందు నొక్క 

కొప్పు వూరీ చుం పన సుచవొళహుు వనన నొక్క ( 

సొనల చశతరథుం జనియె ను హో జ! యూదు 

నాను నూరొ,ని యను నిసా 4 నలనిగాదు. ౨౦ 010 
రా జరీ 

క, ననుజునీ రావణు మూ చని, యనగ వలో నిల్వంగ 3] క 4 యలఅను సె నాకుకొ 

పీనునీన్ర థర విష్వుష ౧న లోకోంబులను ఖాస్టతి 4 + సందితివి సుమో. ౩౧: 611 

ఏ. ద వసపంబవు గురుల శంయ గీ ki CE 10 నగు MC వ్రు $4 చెలియ గునె 

యట్లు గావున గామునీ4$యందు, మంద 

భాగ్యుం శనందగు నాయందు. + బరమకరుణ 
న అం . ర KY అ age క ను సు సవ యాండ్రీన వి 4 a) స్త ET గు 1 DO (0.12 

pu అమర గంధర్వ మథతోసుర సన్నగ సతీ గ ముఖ్యులు నుహోశబటునిం, బం శి 
ఆఫీ 

కంపని మార్కొని 4 శవనంబునకా నిస్వారన నింక మానవు 4 అసల సంత ? 

పాండు బలా, సుర 4బంతేం? బు మూజింగం బొలియించు.ంగాజ: ; యట్టణరుతున్న 

నవాని." “నం గానీ 4 బలములణతో రాండి "కాని వి , పుస్రు, సీం బం గాడి గాని దురము 
చే 

es యుంగాయ జాల ర 4 చెప్పువాయడ 

నతనిఇ సేనలతో నై న 4 జతన మొప్ప 
మారన జా), నమనుంథవమూాడ్కి నొపఫ్ మ్స 

"చొలుంత గు రాము నెట్టయ్యం+జ జూలువా(స, 9లీ 618 

సె నై పుణంబుం 4 గాంచయ పున్నా 

యునరకము నుండి ననుంగవ,-పను నభ్లానరించు నాని 4+ సాయం బయ క. సర! 

క, మససొప్ప 'దెన్నిపిధ ములం, గనివకొ 'భయమొందితికా మంశఖుింబును జోటు సకొ 

బనిపూని యడ రునాొ స్ శృవనునిం బురుడించు వారు 4 మూగీవాదులొ, రసో 

పె. నాను సుందోగసుందుల 4 వనం గలిగి 

సో టం సంతు వై పాటీ 4నా*స కాన 

వారితో 5 సనిచీయం గు4నూరు ననుప( 
పొటు నిక్క ముగ) మః రము రాశకునులు వారు, aot 

మడి అన ae 
వ తనయ నరు రదు సమఘనమున లన్న 030, గ నుడ ర్లు 

G46 

సీ. ఏర్యుంబులం బొల్బి + విసిహా మ్లైనరించు నట్టి కొశేంముస + సమరియుసన్న (I) 

పశు 'నేనును సుత్త 4 పోరంబుం లిసియు నరీదాక్క_ అనిత wh ఖీ నె నయటోరం 

గల నె యంచాడిన 4 యలయసంగతవా క కరముల వినుచున్నయ+మ్లునివ శేఖ్యు 

వందు. ట్ర సరించి 4 నిక్ కతర క్రోధ; మంత 4 సమ్ముని యజ్ఞ్ఞ4మందు పహుుతము 
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"తే. సేయంగాల బడి తరువాత 4 నేయివోయ 

బగ్గునక మందు నగ్నీనాం తీ: బ్ర జ్వరి ల్ల ల 

నొడితప్పిన యావిభూ( 4 డప్పుడేచట 
నెదుట. గూర్చుుండి కనబడ 4 వుదికలంగ, ౨౭౮ 647 

| వవ న అగా బ్రిరువడదన సర్షము సంపూర్హ ము, 

౨౧-వ సర్లము. 

-ంధ్రిర్టు. ససిస్టు (డు విశ్వామి త్రునిమహిము రాజునకు జెప్పుటు. శ్రుర్దుం- 

వు. తనయ స్నేహసమాకులాతరముగా 4 ఛాతీ త్రీశ్వరుం డప్పు 3 

ప్పిన వాక్యం బు! ఎ) నాలకించి కు క్రుధ చే థీ  థీహ్హాకృతిం దాల్చి య 

మ్మునివరుర్ణుిండు నచిం చెం దాగే లుత నోభాపాల'కా ! నాదువ్రా 

ర్థనముం జేయ బ్రతిజ్ఞ నేని యిపుడ+ద్దాని౯ా విసర్జించి కే. ౧ (11వ 

ల 

"తే. రఘుకులంబున కటులాడ రాదు వంశ 

మునకు గట్టిన మర్యాద + చనచె దీన 
నిట్టులాడ్ నీకా ప్పిద 4౪ మేం జనియద 

వచ్చినట్టి మార్షంబును 4 బట్ట భూప ! ౨౮ 649 

"తే. అలరు కాకుత్ స్థసంతాన 4 మందా బుట్టి 

నాండవో భూమిపాల ! నీ4వాడినట్టి 

పలుకు వృధ సేసితివి వ్రియ4+బంధుజనులం 

గలిసి సుఖముండుమని మౌని 4 పలుకుటయును. కి 650 

క. వముతిమంతుండై న న యమ్ముని,పతీ రోపాక్రాంతు డగుడు 4 వడంకె సమ స్త 

వ్నీతితలము 'జేవతాస ౦, తతులను భయమంకురించి + త త్రణుపణిచెకా. ర 65! 

క జగనుంతయు నీవిధమున, బెగడొందుకొజీింగి మాని4బృం బేళుండు నాం 

బూగడొందు సువ తుండు ధీ,రగుణుండు వనీ సిష్టుం డనియె 4 రా జేంద్రునిత౯ 

క, ఏను నీవితన్వోకుకులంబున( బుట్టితి వేజురూపీ4ీమును దాల్చిన యా 

ఫఘనధర్మ వై సాఠ్య త్తని చెప్పందగినవాండ 4 వగుదువు రాజూ! ౫1 658 

క. సీరిగలవాండవు సువ్రత పరాయణుండ వధికథై ర్య4వంతుండవు భూ 

వర! ధర్మ్మంబును దప్పుట, సరియు యటులై న జగతీ 4 సత్యము చెడబే. ౬ 

"లే, రాసన ముజ్జగ ముల శీర ర్యస్వరూప 

వశ CS] కధకు ౦బు 4 నజలుకొనక 

దానినే యాచరింపుము 4 నూననగునె. ౭ 65 
షః 
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తే. అననిపాల ! యధర్మ్యంబు 4 నాదరింప 

కనుము; జగంబున నం జని 4 క్ కోరినిట్లు 

చేయువాంజను నేనని + చెప్పి యట్లు 

వేయండేం వత్సేలంబు నథచింతు సీనుము. 2 656 

ము, మునుదాం౭జేసిన సన ,ఖంబుల ఫలం4బు౯ 'సాపముఖ్యంబులే. 

ఘనధర్మ్మంబుల పుణ్వముకా చె చెడు; వుహీ4కాంతా !_యింకం బల్కులం 

బని లేదిచ పస్తులే రామునిమ్మ్యు మునికీక' 4 బూ ప్రశస్తాలినే 
తో 

ర్పినను౯్ నేరోయున్ను నీణనయు వం+చింపంగ లే "రవ్వురుకా. ౮౪ (౧7 

క, మునివరుం డీతండు ప్రియ, తనయుని రశీ ౦ంచు చుండ 4 దరమే “దనకొకా 

నును జేళొ | a మును నీయూవంబుభోంగీ 4 ముజ్జగ “ముంలోకా 

సీ, ఉరీషశ ! మాటు సా+పొందిన ధరమ్ యిక్కో_శికుండు చూప నెల్ల విక 

నంతుబలో మేులుళ4ఒంతి ౭ బుద్ధిని భోకనుందీతం జెక్కు. (జె 4 యగణగుచుండు. 

దసమునకుం బరను4స్థానమిాతేండు సచరాచరలోకంబు4లందు మూంట 

నలరునే య్యస్కంబు' + లవ్వూనినన్నింటి నెజుంగు ని పగ్గానీళుం 4 జతంగనన్ని 

తే. యస స్సు ముల గే నన జెటుంగయడ 4 యవని ౦క 

మాన చెటుంగంగం జూంంమ 4 మిగుల నకు 

పొదల నబరారు 'ేనతల్ 4 మును, అసురులు 

రగ గాసులు నన నెజు6గరు 4 నిక్క. మిద్ది. ౧౧4 659 
యు 

క ఉరగులు గంధరగ్యులు. గి, న్నరులును యతులును దివ4నానాస్ప్రృము ఫి 

వరమానిమూాడ్కి సజు చు, ధరణీతా | యజణభు6గు నెట్టి శండనియనినళా. 

శే, పరముభార్తి,కులొ భృ ళా4+శ్వసుతు లెల్ల 

నగుదు రక ఫృుంబులుగం దొల్లి 4 జగము నీ 

జ జేలునపుడు “భృశాక్వుయా | 9 య్యయ (స్త్ర 

ముల నొసంగినవాందు నిశీర్య ఎమనీపు 1. ౧౩ 66! 

క. మునుదతుడకా ప్రజూసలి, కేశయలు గలరట్టవారి 4 దారా. ౫ 
మా 

ఫానియళ౯ భృశాష్వుం డపుడా, నని నితలకుం బుట్టినారు 4 వారు నహీ ళా | 

వీ బహుాహపములవారు 4 సరంగుదు రతివుస్వ లతీశయదీ పుఐ 4 నవునువారు 
' woes beh 

వారు జయంబు అ4వాగరిగ నొసంగుదు రలదషతునకు దనూ4ీజలు సువుధ్య 

నులు గల్లి రికువురుశమానితాచారలు జయయు సు! స్ర్రభ్ యు నఖ ప్రుములళ్ స్త్ర 
a? 

నుల నతిభాసరం4బుబ సుాటినిం గాంచి రందు మును ౦దు జ4యాఖ్యయిట్టి 

ఆ, దనంగ రానివముహిము 4 నలరుచుం గొవుసూ 

వముల: బొప్పి మేటి 4 పౌరుషము 



సి, 

౮. 

చ, 

శాలకాండము = ౨౦౨ సర్లము, 19 

దనరుసుతుల. బడసెం 4 దమి నర్ధశత సంఖ్య 

వటిలు వారి ససురథబలము నణయ. ౧౬ 6683 

అంతసు పృభయు సంహోరనామకులను శత్రు త్రు,ఖీకరులం జం చచ్చలాథ్వు 
లన మోఘవీక్యులం 4 దనయుల శేబండ్ర? 7 గాంచె; నవాని నీ4కౌవికుండు 

చక్క నెటుంగునాశ స స్తంబుల నెకాదు సకలా స్టనిదుడా ట 4+ జగతి నెవ్వ 

రెజబులోనీ యస్తాళ 4 చరతయు వింతగ బుట్టింప పం జాలును 4 భూరి తేజు 

డమలకీ ర్తి నలరు + నట్టి విశ్వామిత్రు, 
పీర్యమిట్టి నగు చుం థీ బృథివిం టరలయగు 

భూత లేశ ' రాఘ+వుని. బంప ననుమాన 
'మొొంందందగదు పనుపు + జెందములర. ౧౯ 664 

దనుజుల గాధినందనుండు 4 తా నెవధింప సమస్థుండయ్యు నీ 

తనయునకు౯ా హితంబును ము4దంబున. జేయలలో8 యిట్లు నిక్ 

గనుంగొనవచ్చి సాయమును 4 గావలె నీసుతుం బంపపే యటం 

చనునయమొప్పంగా నడి౫ 4 నంచు వసిష్టుండు పల్కు న _త్రేటికా | 665 

తే. రఘువృషభుంాననంబునం 4 బ్రమదవులర 

చ 

స్వాంతముం బొంగ శ్రీరామచంద్ర “నున 

మునకు నీకొని తనయుని * మునికి నీయ 

నాత్శంవగ నిశ్చయించె స4ద్యశముం గోరి. ౨౧ 666 

bet అస అతు | అరువదియొకటవ సర్లము సంపూర్ణము. 

_౨_౨=వ సర్దము., 

యధా రామలతుణులు విశ్వామి తు, తు,నిసెంట నరుగుట. ర్రైుఠ్టుం- 

మునిపతిరకా వసీష్టుండు ప్రశమోవము మిోాజింగ నిట్టుపల్క న 

జ్ఞనపలి యాననాబ్దమున 4 ; సంతసమొప్ప స సః ఎత్మణుండుగాం 

దన రెడు రామునిం వలువ 4 దానపు డానతియిచ్చ; నంత రా 

మునకు సుముంగశాచరణ4ముం దమిసల్పిరి తల్లి, నండ్రియుక్. ౧౪ 667 

త 

కే. అపుడు రాముం బురోహితుం 4 డగు వసిష్ట 

మునియు మంగళ సూ క్షంబు4లను బరించి 

దీవనలం దసన్చె నంతం బృ+4ధిష్టవరుండు 

మూరొొ_నియె ముద్దుకొమరుని 4 నురార్హమెబమి. లం ౧68 

చ. తనయుని ముద్దు పెట్టుకొని , ఛారణినాధుండు ్రీ వీతినొందు నె 

మృ్మనము తగంగమా నికి, నథమానువశ _క్రకాసం్లా; సంకల 



ష్ ఆంధ కీ మద్రామాయణము 

వనజదళొతు మూని వివశథవ ర్తను రామునింగాంచి స్వచ్చ చ్చతం 

గని మువనుందు స్పర్శమును $ శ్రాలలవీచె సమారు కాన కొ ర 669 

వ్ల, సురదుందుభినిసీనములు, వరుసంగ దివి (మో, గం బుష్పశనర్షము మిగులకా 
ae ము 

గురిసె వముహాత్తుండు రాముం, డరుగంగా శంఖరవము 4 *గుదుగ 6 జెలలాకా, 

ఇ, దుందుభులు మో, స గాధిసుశ4తుండు ముందు 

నడువంగాం జూపఫముం దాప్సీ 4 పుశమి'జేని 

తనయుం జారానుచంద్రుండు 4 చనియె నతని 

నెనుక లవ్షైణుం పెరి గె, పల్లును ధ భరించి, =. 671 

. కూంకటులు భాంభఛాగముం ౫ కొని యట నాట్య మా 4 గా అమ్మణుయడుక్ 
వో 

వీళ్ల బొలుపారు దనుజా,నీక నుడంసంగం జనియె 4 నిధ్ధగు అల రడ. ౬. 672 

చ. ఇరువురు సోదరుల్ తగా మఖ హేముధియుగ్యముం దాల్చి యప్పు గి 

కరముగ ను #5 న యము. 4 Fy బొల్చెడుపాములట్టుగా 

చనంజెలంగి ఇ హా పము) 4 బా హున్రలొప్ప దిశాష్ట్రక ౦బునం 

బరమును భూామియుకా మెణియు4 భంగి నొన శ్చెడు తెజమొుప్పయళా. ౭ 678 

న బలఏర్యాదు, బఅభంగురుములుగాం దగ సర్వ "'దేవ4ముఖ్యుం డగు న 

జ్ఞబజజాని నళ్వి జేనథ, గుబురును నెనుకొని నినయట్టు 4 6దిగిది 'భ_క్తకా'. eu G74 

వ్ జాసంబులందాల్సి * చాను వేషంబుబు నలరారి యుషునున 4 నవనిం బరంగు 

నట్టి జంతువు చర్మ మనువొంప నంగుళి కవచంబుగను హూ స్త్రథగవచమునుగ 

నొసరించి యవ్వ్వాని 4 నొప్పుగ ధరియించి ఖఘి్ధంబులుం బు -ని 4 కఠడునగునగు 

కాంతిచే వెెంయుచుంథగమునీయ చేహా ముల్ లలిమో అంవగుగామబత్షణులు, న 

జే, మారులు సహోదరులు వీ వీ తి 4 మానివెంటం 

జనుచు నసవృశ మహి ముగా 4 శంభుం గూడి 

చనెడు నగ్నికువూరు.ల 4 ఘునులయి తేగు 

నట్టి స్కండవిశాఖుల 4 యట్లు వాల్చి. ౯ 675 

A ఇసుమంత కందు నొందని, యసమాన 0 పృభాయుశతాంగంబులణో 
జెసలకా భాసిలం జేయుచు, వెసనరిగిరి హానివెంట 4 విబుధు అఎరలగకా, ౧౦ 

-ంధ్రుర్టు. నిణొ ఏమని Uy ము రామునకు బలాబలనువిద్యల ఏచ్చుట. శుయైం- 

చే. స "ర్ల యోజన నురిగి యాశయాసమనుడ యు 

గోద సరయును డశ్నీ ణ4తిరమందు 

నిలిచి రంత విశ్వామి జుం + డలరి మధుర 

వాణి మోజు రామా! యని 4 నలికే నిట్లు. ౧౧ 677 

క, జలము గృహియింపు వత !, వలదిశం గాలంబు గడుస 4 వరగుగుమం శ్రా 

వళిసారభూతవిదడన్ధీల, బల యబల యనంగ బరంగు + నానిం గొనునూ. ౧౨ 



చాలకాండము = ౨౨ సర్షము, వ. 

క. వాని న్నీవు గ్రృహించికి, వేని శ్రమం బేని దాహ మేని గలుగ దీ 
మేనును మాబుపునొందక,యే నిలుచును దత్స్రభాన 4 మిట్టిది సుమ్మో. ౧౨౪. 

క, విను మేమజు పాటుననై,నను సుపునినై న నిక్ను + నై బుతు అదిరిం 
ప నశేక్ళుతె తొలంగుదు రనఘా ! వఏనికా జపించు 4 నవసరనుందుకా.౧౩ 640 

తె. బాహుబలమున నెవ్వండు 4 వసుధ, నీకు 
సాటిగారాండు; మణియు నీ4జగములందు 

నూంట నేగుణమందై నం 4 బోలనెన్న 
నీసమానుండు లేకుండు + నిక్క_మిద్ది. ౧౮ 681 

సొమర్ష ్యమునయందు 4 సౌందర్యమున జ్ఞాన మందిదికృత్యమి4+డా నకృత్య 
థి ౭ షు . 

నుని నిర్ణయించెడు + నట్టి బుద్దిని, మణీ యు త్తరంబునను బ్రశత్యు తీరమున 

నీకుసమాను౭డీ 4 లోకంబునందుండ. డనధు ! య;ోా రెండు విద్యల గ్రహించి 

తేని నీసంకాళుం 4 డిప్పుడు లేడు ముం డెప్పటికిని నుంకం 4 డీది ధ్రువంబు 

శే, జానముల కెల్ల నివ్వియే 4 నానములుగర, దనరు; వ్నిం బఠించుచు4మనుజవర్య్షి 

వ థ్థ 
టీగోవనడచిన నీకు యుత్తును బిపాస, యును గలుగకుండునింక ను+వినుము వత్సు!. 

క. ఈరెండువిద్భిలను నిం, పారంగ గ్రహియించి లేని 4, యసమానయశం 

బోశాను ! నీకుంగలుగుళా, నీశేజభవుండు వీని 4 నిరించెం దగ౯. ౧౮ 68 

ఆ. కాన సుప్రభావ+కలికంబు లై వెల్లు, నరకకుత్ స్థవంశ+భవుండ వధిక 

ధారి కుడవు సొటం 4 దగిన పాత్రము వీవె, వీనినొసంగ నొరుండు4గానరాండు. 
గారీ (టి 

2 

సౌభాగరముఖములో 4 సద్దు ణఇంబులు పెక్కునీయం బె మిక్కిలి 4 నెగడియుండు 

సంశయం బే లేదు 4 సాం ద్రతే పంబున బభియించ నీవి వలను సభ కి 

నువ దేశమును గొనుళమో రాఘవా ! యిని భూరి ఫలమ్ములం 4 బొంకంబేయు 

నిన్ను దారును భువి 4 నున్నతరీతిని 'బెక్కువిధంబుల 4 వి_స్తరిల్లు 

ఆ. నని వచించ మౌని; + యంతట రాఘనవు. డాచమించి శుద్దు+డై ప్రహ్యాప్ట 

ఇ 
లో చేసు . 

నదనుండగుచు భా క్తి+ భావి తాత్తుండగు, బ్రృవామౌానివలనం+బ సె నానీ. ౨౦౪4 

లూ 

చ, మునివలనం బృతిగృహణ$ముం దమింజేసినయంతనే శర 

తున భగవంతుండై తనరు + తోయజమిత్రుండు సె వెలుంగునాం 

దనరుచు భూరిని క్రమము 1 తద్దయు వరి ల రాముడొప్పి యం 

తనిజగురూ _త్తముంశలరం 4 దత్పద సేవలొన ర్చెం బ్రీతితో౯. ౨౧౪ 636 

క. గురున్రునకు సేవలొనరిచి, సరయూతీరమున మౌని4చంద్రునిత దా 

నరభథులు మిక్కి_లిసుఖముగ, జరవిరి యారాత్రి మూనథసంబు అలలరంగకొా. ౨౨౮ 

చ. ఇరువురు సోదరుల్ గలిసిళయ తృణశయ్యును బవ్వళించి యా 

నరమున గాధినందనుండు 4 తద్దయు లాలన మొప్పుంజేసి సుం 

11 



నీ 9 ఆంధ్ర కమ ద్రామాయణము అటా ఓలి 

దచదరముగం బొల్సు వాక్యసము4దాయము సల్కంగం బొంగుచుండ శ 
శ్వరి సుఖరీతింగాం గడచె 4 వారికి దోపదు లోటు సుంతయు౯. ౨౨ 660 

ఇరువది రెంశన సర్గము సంపూర్ణము. 

రుడు. అంగ దీశోస్ఫా తంతే ము రాములత ణు లకు విశ్వామి తృ్ఫుడు చెప్పం... ఛ్రురుం- 

క . యామిని తెల వాజు6 గసరి4కాత జుం డాతృణపర్ల శయ్య పె ౧౧ wf ౯3 మం 
"నేమియు. గస్థమే యమెటుంగ  కింపుగ నిద్దురవోవుచున్న యా 
రాము ససోనరుం గనుచు + రాతససంఘుము నొంచునోర్కి యు 
ధ్రాగుముగా ముది౯ా వెలయం 4 దానిటు యాజనచేసె నెంతయి౯కా, ౧ (౫9 

"ఖే, వ్రతనిం గన్నట్టి కెాసఖ్య4యే తలంస 
ల సి స్క బావతి సాభాగ్య 43 భితాంగి 

యనుచు దలపోన్సి మెల్లన 4 ననియె; రాము' 
యిదిగొ (ప్రాక్చంధ్యన ర్తిల్లై 4 నింక లెమ్ము. ౧౮ 690 

క, నునుజవరా! దివవుందున, నొనరింపం దగినయట్టి + యుకుబేవా రా 
ధన కృత్యము నెజు వేర్పం,గను 'లమ్మా ; గొలమిదియ $ గొ యప్పనికికా, 2 

క, అనుటయు. బరహూదారము, మునినచనము నాలకించి 4 భూమోాశ్యరచం 
ద్రునితనయులు సలీధంబుల, మునింగి రవి కర్ధ మొసంగి 4 మోనదంబలబనక౯ా, 

"లే. పరమ గాయ త్రి నుం త్రీజ4సంబుగేని 
అద్య / 9 oy ఆద్య భక్తి సంధ్యనుపాసించి 4 ద్రహ్మాయజ్ఞ 

అ 0 x అ నర ష్ మున్న కార్యము మొనలై స 1 యట్టికృత్య 
ములను జక్కుల నెజు నేర్చి 4 రెబమి మిగుల, 9 693 

ద ఏ శ్యాతిశయులు గా 4 వెలయు రాకొనురులు తపము, థధనంబుగాల 4 దసరునట్ట 
వరి సశ్వామిత్రు4డను గురునకు మొక్కి ్రగోవను నడచు సంథవతోవవులర 
సంసద్ధులై రిట్లు 4 శ "ర్యసారంబున. బొలుచు కుమారులు 4 మునియు నడచు 
చుండ యొక్క_ట సర4యూసంగమంబు శుభ సృదంబుగను జ్యాపట్ట నందు 

"తే. గనులకింపగు దివ్యగం+గా భవానిం 

గాంచి ఫపరవుతసంబందు 4 గాఢనిష్టయ 

బెక్కు_వే లేండ్లు సల్సి సం+నృతమహో ప్ప 
భావమున నొప్పు మునుల, స4త్పేదము. గనిరి, ౬ 69 | 

క. మునివర పుణ్యా శ్రమమును, గని మిక్కిలి వ్రీతినొంది 4 త్యాకాంతుని స 
_త్రేనయుల్ మహోత్తు గాభ్కేయునిం జూచి వచించి రిట్టు4లో ప్పెడు వేడ్మ_౯. 2 



సీ, 

౮ 

a 

లా 

కస్ Oa బాంకాండము = ౨౩౫ సక్షము. 

. ఎవ్వనిదీ పుణ్యాశ్రమ, మెవ్వాండు వసించుచుండు 4 నిందో మానీ ! 
యివ్వోర్త వినం గబ్రమెనముు, నివ్వటిల౯ మానునముల 4నెమ్మిం జెపుమా.౮ా 

= అనుటయు వారల ప్రశ్నం,బును విని కుతీ కాత్ర్మజుండు 4 మోమున పహోసం 

బనువొంద. బలీశె శావమూ!, వినుమిది మున్నెవరి డగుచు 4 వెలయునొ దానికా, 

"కాముండంచు వచింపం4గాం బడు నెవండు విదాపంసుల చేత గంథదర్పు. డతండె 

తనుధారియై యుండె 4 మునుపాదు రాత్తుండు నియమయుతుండయి౪?నిశ్చల నులి( 

బర్వతపుత్రి కా + పరిణయవాంఛ చే నలరారి తపమును 4 సలుపుచు దివి 
జావళితోం గూడి + హరుం డిచ్చటికి రాల నమరాధిపతియ గు4నతనిం బూన్కి 

. మోజు నెదిరించ శివుండంత 4 మిగులం గోప 
చితుం జె హుంకృకినిజేసె 4 శివుని కంటి 

శా ర 

నుంటచేం గాలె నవ్విధి + మాడినట్టి 
యద్దు రాత్తునివా నవ4యనము లిందు. ౧౧౪ 698 

. తనుసంగలతి విడనాడి య,ననియబడియె మహాత్తుండై న 4 భర్లుండిటు కా 

ముని నీబు చేయ రూపజి య నతం డిప్విధిని, నిర్ణశ రెళుని (క్కుధ చే౯. ౧౨ 

. 'దేహహీనుండై యళ+4దిమొనద లనంగుడకా 

ఖ్యాతి నెల్ల యెడలం 4+ గాంచె స్మరుండు 

వాండు సా్టంగములను 4 నదలెనో యొచ్చట 
నదియె, యంగచదేశ4నున నలరె. ౧౮ 7100 

. సిరులెసంగ నలరు రాఘవ", హరునాశ్రమ మిదియె, స్థాణు$న్నాశ్సృను మనంగాం 
జరంగునీది పుణ్యదము, ముని,వరు లిందున్నట్లి వారు 4 పాపవిదూరుల్. ౧౯౪ 

శితికంఠశిమ్యు లై యున్నత ధర్మపరాత్తులగుచు 4 నై జతేహసం 
తత్ర కృతుల గుచు నుందురు, హి తముగ నీచేయిః బు త్తథమెయిట రావూ !.౧౫ 

సతృలచంబులౌ 4 సరయూవియన్నదిమధ్యంబునందొప్పు 4 మానియా శ్ర 

మమున నీలేయిం బు4 త్తమె శుభదర్శనా | రాఘవా ! యెల్ల్తి తథరంగిణీవ 

తంసమౌా గంగను 4 దాంటటుదమిచ్చట స్నానకృత్యము సల్పి 4 జపము చేసి 

యగ్నికార్యముం దీర్చి 4 యత్యంతళుద్ధుల మై పావనంబగు 4 నాశృమంబుం 

తే, గాంచంబోనవుద మందణ4మంచు వారు, చెప్పుకొొనుచుండ నందున్న 4సిద్ధమునులు 

కో 
ఏ, 

స్వీయమైన తపళ్ళ్శ క్రిచేత దూర, గతవిషయముల నెట్టను +. గాంత్రుగాన.౧౬ 

వారల రాకయు దానికి గారణమును జ్ఞానదృష్టీం + గాంచి ముదమునక్ 

వారల కడశేగి శుభ, ప్రారంంభులం గాంచి కుళిక4వరపుత్రునకు౯. ౧౮ 7011 

తే. ప్రథమమున నర్జ్యమవ్వం. 4 బాద్య మొసంగి 
వరుస నాచమనీయ పూళర్వశము గాంగ 

భోజ్యువస్తువుల నొసంగి 4 పూజ? దీర్చి 

యాతిజేయంబు. బీవప న$య్యర్భకులకు. ౧౯. 705 



వ్, అంద ని ను దా నమాాయణంము 4 ఆంధ శీ x ద్ర ధా 

చ హితమతులొప్పం జిని ముద4మేర్ప్చడ నిల్సిసం జూచి గాధిస 
న్ nf ॥ ద ఓ oO శస ఈ un . అర్లీ బు 
త్పుతుయను నారి తృ నుమును శీ సుస్తీ ధ్ర వెరు WNC u త్న ర నీ 

గతి మునుణర కృ్త్యముల 4 గాధికి 'హాలురకుం బన నవ్ సం 
ఎ ౨ 

సుతిగన (జాలు గాథలను 4 పొన్ నయం బేనిరి వొరిచి త్లేముల్ . OF 106 
న అ pr 

నో నళ టో (య్ ల" (1 కో ఇటో ల అబి 

క. మునుుంచదజువల వళరథ, తేనయులతో చేకరీతిం 4 దగు నమునముణఖతో 

నొనరించిరి న నము యథాశ ల్ జఫము. 4 దగ్జియు (ni కెల్లా, ౨౦ 

ము, సరముంబొ వ్రతీమూని కానుసదము౯" 4 ప్రఖ్యాలిలన్నట్లి యా 

ఢరణకా వాసము చేయు వకానుణలు క స్కమోా+దంబొ స్పై ట్రం: స యు 

న్రగణగునుకా, వారణం గూడిపోయి సుసుఖం4+బుం గహ శనం దా నిశిఖా 

జరసం గాల్లిరి మౌనిపుంగవుండు వి+ శ్వామి క్రుం డత్యాచ్చపి౯ా, అంట 70% 

తే, రాఘునునీ లత ముని న భిశరాయముంగ్లు 

సెక్కు గాధల సీత ROC ఖీ ॥/.. క్కు. చున్న 

నానిం జెప్పుచు నలరించె శవ నొరు వాని 

ఏనుచు ముదఫంది సుఖసు Ex గనిది వివపు 99 709 

ఇరువదిమూజపవ సర్షము సంపూర్ణ రము. 

రర వ సరము, 

యయ మలము. క్రై థో డక; సల సము. crf 

చ. చెం కలవా నంత? గుల4దీపకులై యరివీరహంత ఇ 
Coun, 

చెలంగడు రానులక్మణులు 4 చెలుగినహీంచెడు కొా్హమఘునో శో రసా 

స్థంమున గాల్యకృణేర్ణిములు ఖీ సల్సి మునీంద్రుని ని గాధిపుగ్రునిం 

శనిని వి వయస షదీతేటము. 4 గొనలనేగది వేద్తామిాజంగకా. ౧ గ్! () 

తె, క 'ష్టసా ధరి వృతంబుల6 4 గడంగి పూని 

సున సుతులు వెల్టుచయున న్నయశ+మ్ముని సృహభు 

సదిలనుగు నోడం 'దెప్పంచి 4 పలికి రు. 

నోన నెక్కము పీరితోం 4 గూడ మాని 1. ౨ 711 

క. అనపాయముగా మార్ల,మ్మ్సునం బయనము గమ్ము, కాల4మును జరపుట, యే 
అనం గాశ్కుండు వనే యని వారల శారవించే థీ యర్భక యుతుంత్హై, 34 12 

గ్ సరిజధిప తీగామినీ నా, సరిద్వరము దాటు చుండు 46 సమయంబున్డ బు 

ప్కరమధ్యవమమున "కేళంఆదరంగ సంఘట్లజనిత 4 దారుణరనముల్, ౫ 1718 

గ. విననచ్చ వరుస వృద్ధిం, గనుచుళా ద ద్రావమీట్ల 4 కడు భీశరరీ 
ఖో తని టరల వినియె ాముం, జనుజునితో నాన నంత4నవ్విధ మెజుంగకా. ౫ 
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చ, మనమున నెంచి రాధువు(డు 4 మానిశ శాంకుని? గాంచిపల్కె ని 
ట్లని యిత శేతరంబొాగి మహాత్మ! జలంబులు బిట్టుడాంకంగా 

ఫఘునముగ, బుట్టు నట్ట ధ్వనిథగాందగునో యిది'వేజుశ బమో 

యనుటయు రాముసలుు విని 4 హర్భ యుతుండయి మాని యనల్లనక్. ౬. 

చ, నినదము పెద్దగా నీటు జ+నించుటకుం గల కారణంబుల 

ల్ల నిఖలధర్య వే త్రం జెళలంగు మునీం ద్రుండు నిశ్చయించి చె 

ప్ప చెద దలంచి యిట్లనియె 4 బాలక ! శంకర వాసభూతమై 

ఫఘునముగ నొప్పూగోత్రమునం 4 గంజభవుండు చమత్కృతుల్ దగకా, 24 716 

త. మానసంబున సృజియించె4నునుజవర్య !, యందుచే మూనసంబను4నాఖ్యగ ఖై 
నాసరస్పున. బుట్టిన థీ యట్టినదియె, సున్మాయోా ధ్యాపురమ్హును4జుట్రి పాలు. లా 

ఆ, ద్రహ్మాసరసునుండి 4 ప్రభవిల్లి నది యాట, సరయువనెడివేరం 4 బరంగి పుణ్య 

నదియటంచు వినులిం4 బొదలెడు నది గంగ , కెదురువచ్చి కొలియు4సదమలాత్త, . ౯ా 

వుం ఉన్నతస్థలమున 4 నుండి యాసరయునవ్ర నచ్చి గంగానది 4 బడుటవలన 

నాజలంబులు డాంకు 4 నవసరమున. బుట్టు పెను నినాద నమ్మ ది దె 4 ఏీనంగన యె 

నియతాంతేరంగుంశ4వయి రాను! యోనదీ దీయమునకు౯ భ' క్రిశవందనంబు 
సలుపునుంచివిగీధిం + బలికిన ధర్హాత లిరున్రురు వందన శ మెలమిం జేసి 

శే. దివిజనది దాటి దశ్నీణతీర మొంద్కియవల మెల మెల్ల నంబోయి4రంత రాము 
డతిభయంకర రూపంబు4నందినట్లు, గానంబడుచున్న నిర్హనంశబై న వనము. ౧౧౪ 

కొనుంగోని విశ్వామిత్రు, న, కనియె సెచాసీవనంబు 4 కడు దుగ్గమమై 

'సానుపొందు సీరిపుకు నుల, ధ్వనులెల్టన నావరింపం 4 బరలగౌడుం గంటే. ౧౨౪ 

శా, భీతింబుట్టంగంజేయు హ్రూరమ్భుగ ముల 4 పెంబవాంది యిందందు ని 

గతిక సంచరణంబు చే సెకిని వే4వేపశీ సంతానముల్ 

ఇతో వృ తిం గలంపం జాలురుతముల్ 4 సేయంగ.6 బూనెకో ద్విజ 

వ్రాతీంబుల్ వుజి యెన్ని యో భయదనిశసాగనంబులకా గూెసెడిన్. ౧౨౮ 

సీ, పంచాస్యశాష్టాల+పటలంబును వరాహసముదయంబును, భీతి(దముగ శబ్ల 

ములు సేసెడిన్సి గజం$బులు గ్రాలు నాయాయిస్థలముల నినుమద్ది+చండ్ర చె చెట్టు 

కలిగొట్లు లేరుమద్దులు గంగ రేంగులు మా రేడుతుముకులు 4 మజియు నన్నా 

భూజాతములు నిందు. 4 బొదలు దట్టముగాంగ నివ్వన నామంబ౪ బెద్ది ! యనిన 

IX 

"బే. రామువాకన్షంబులకు ముని4రాజు మిగుల 

గాంఏి నబరారుచున్న యళ క్క్కాతకుండు 

వత్స ! కాకుత్ స్థ! దారుణ$ననమిదెవరి 

దో నచించెద వినవయ్య ! + యువస్టమమున. ౧౬. 792 
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చ. వనమిది జేశయుగముగ 4 (బ్రా కృగుయంబున నుండె డదగ్గీయిం 
గనియెం “గనూళ” నామము నొ4కండు మట్ొక్క.టి యాహ్వాయంబుం గాం 

చెను *వుఐదరొబునా, ననియు 4 శీ శ్ర సరినృద్ధిని ఛాన్యవృద్ధినిం 
గని సురలోకతుల్యములు తగా. జలు వాలేచు నుండే చేంతయు౯. ౧౭ 728 

క, విను రామ! వేరులవి యాజనపదముల కెట్టువవ్చు 4 సంతసమిడు దా 

నిని విన్నయింత మునుపొక, దనుజుని వృషత్రాఖ్యుంజం పె దర్పము పొంగ౯.౧౭ 

చ. శేతమభఖుం డిట్లు దానవునిం 4 జంవీనతోడ నె బ్రవావాత్య యిం 

దృతనువునొండె డాన విబు+ధ స్త్రభునందళుచిత్వమశ్లై, య 
త్యతిశయమైన యాంకలియు 4 నంతటం జై కొనియె౯ా తపోధన 
ప్రతతియు చేనతావరులు + పాఠకహారుంగని యప్పు జాలిచేకా. ౧౮. 725 

తే. గంగమొదలగు తీర్ణోద4కంబులందు, సె ఇ నమును జేయంగా బంచి4సకబమం త్రీ 
యి 

పూతకలశోదకంబుల 4 నాతని కభి, పేకమొనరించి రయ్యళు+ చిత్వమేగ, ౧౯ 

నీ. మునులు ప్రాయశ్చీ త్త+మొనరింప సళుచిత్వ మాంశలియు నళించె4నంత నింద, 
తనువుననుండి పుట్టిన యామటలంబును “గాతాశమును” 'దేన+కాంతు లెల్ల 

నీజేశముననుంచి ( యెంతయు ముదనుంది రంత 'దేవేశ్వునుం 4 శప మల 
“కామాళుండై " తాను4గడుం బరిళుద్దుండ్రై వెబయుట కెంతయు వేష్కనొంది 

శే, చేశయుగము నుధ్ధేశించి 4 దృఢమనస్కు_ం 
డగుచు బలికే నీ చేశము 4 లస్మదీయ 

తేనుములంబును, గాయూశే4మును ధరించెం 
గాన ధనధా న్యపరివృద్ధిం 4 గాంచం గలవు. ౨౧ 797 

క, నులమును ఖండించుట వే), *వులదం” బని నాకరూశ4మారణమును బే 

సి లలీ౯ ధరియించుటచే, నలరుం గరూళం బటంచు 4 నస సృత్క్బృపచేకా. ౨౧|| 

. ఈవేరున నీబేశము, లేపారు జగంబునందు 4 నెంతయు ఖా్య్యాతుల్ 
దీపింప ననుచు ను త్తమువె పరంగౌడు వరము నొసల 4 ననఘమనీషపా !. ౨౨ 

క, ధీనుంతుండై న వాసవుం డీమాడ్కిని గారవింప 4 నెంతయు సురల 
తా్యామోదంబున మేలే ల లో ముఘవా ! యని నుతించి4రో రఘునర్వ్యా !, 1, 953 

"తే, దేశగారవ మిమ్హాడి 4 'ేవన్లాధు 
కరుణ నలరారె నిటు బహు4కాలము ధన 

ధాన్టువృద్దులనివియొ ౫ ప్పె( 4 దాటకయను 

కాంత జనీయించె నొక కొంతథ4కాబమునకు, ౨౮ 781 
పడంతి యతకనక, రె యె పుట్టుకతో సవాస్స4హ స్పిబలమునే 

సప "కామరూపిణి, మ్ పరంగ౯ శుభము! నీకు 4 ససంగాత మింకోలా. ౨౫ 
క్త, థీమంతుండై న సుందుం, డావూనినిం 'బండ్రయాటి 4 నయ్యితివ సుతుం 

౮న 
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డౌ మారీచుడు హరిహయు, డేమాడ్షి_ బరాకృ్యమమున+నితం డమ్టైసయపకా, 
క్ దనుజు( డతండు నట్రుువలగు, ఘన భుజములు నోర్వనలవి గాని సుపిర్యం 

బును విపులాస్యము నట్టిదె తనువును వెలయంగం దిరుగు 4 ఛై ర్యృముతోడన్. 
6ఎఏ. యా 

తలే, భై రవాకారుండై వాండు 4 ప్రజలసతము 
దిగులుపడం జేయుచున్నాండు 4 పొగరుపట్టి 

నటి మారీచునకుం దలి 4యన దుష 
ని ౧౧ ర a) 

చర్యుగల తాటక యు ₹ “ర్య4సారమలర, ౨౭౮ 735 

క. జనపదముల నివ్వానిని, వినాశనము చేయుచుండు 4 వేడుకవోల౯- 
విను రామ! సార యోజన్యమునం గలదీ వననమునందెోముందొకచోటక[౯ొా. ౨౮ 

ఆ, మార్లమావరించి 4 మనుజులకొఅకయి, కాచియున్నదద్ది 4 కాన రాము! 

యదివసించియున్న4యట్లి వనంబున, కరుగుమార్షమున న4+యరుగవలయు.౨౯ 

క, మానుగ నిజబాహుబలం, బూనుచు దుష ప చార 4 మొప్పలో నిట 
ట్ర ఎ ర్న 

కానం దిరి7డు తాటక, దానవిం బరిమార్పవయ్య ! 4 దశరథతనయా!. ౨౯ 

క. నాయానతి నీచేశముం, జేయుము నిష్క_ంటకముగ 4 జిష్టువరముచే 
నీయవి ముందున్నట్లన, పాయమ్హుగ నబరవలయు 4 భదృములలరకః 30 189 

. జనపదం బిది పుణ్య4సార వంతంబయ్యు ఫఘోరాకృతిని గాంచి 4 యేరికై న 

నోడింపరాని యట్లు ద్ధతిం బొల్బు యవ్నీణి నిర్దనంబుగం 4 జేయ దీని 

'నేరుం బ్ర వేశింప 4 చేరక యున్నారు, వనమిద్ది భయదమై 4 కనంబడియెనొ 

మునుజఏిహీన మే4మాడ్కి_ నయ్యెనొ నేంటిదనుక నవ్విధముగ 4 దారుణాకు 

తే. తిని ధరించియె యున్నదో 4 తెలిపవినాండ 

నివీనంబు వృత్తాంతంబు 4 నెల్ల నీకు 

ననుచు గాభేయుండాడిన 4న ప్ర మేయ 

వుహినుగల మౌని యత్యు త్తఇమవచనంబు, 5 40 

zo 

ఉల 

ఇరువదినాబ్లవ సర్షము సంపూర్తము. 

౨౫వ సర్గము. 

-ంధుర్టు లౌటకాస్ఫత్వాంతేము. య్రుర్పుం- 

క, విని పురుషసీంహూుు. డమ్మునిం గనుంగోని శుభ వా కిమలరం 4 గా నిట్లనియెలా 

వినంబడు6గా లఘువీర్యము, గనంబడు యమాళికంచు 4 గాధితనూజా !. ౧౪ 

తే, అట్టి యములలోం బుట్టి+నట్టి యబల 

వేయి యునుంగుల బల, మె+విధి ధరించి 

యున్న దవ్వ ర్తంబెల్ప వే [థీ యన్న. గ్గునిక 

నంశవకా_కిక మోరీతిం + బలి 36 ట్రీతి. ౨౪ 749 



ఏవ ఆం ధ్ర క్రీము ద్రామాయణము 

చ. వనిత యదేల భూరిబల$వె భవముం గనియుండు దానికే 
ననువగు కారణంబు మన4మార వచించెద దానికీకా వరం 
బునొసయుటకా సహా స ప్రగజ+ముఖ్యబలం బలరాశ దానిచే 

త్ర నబలయయుు భూరబల 4 నర్పిగయె వెలుగొందు రాఫఘువా !. 9 we 
(Ran 

చ, మునుపు సు శేతుండన్న యళశళథముం గని ఏర్యముతో జ బొల్సీ స 

జ్ఞననులిం గన్న యాచరణ4సంగతింగాంచిన యయు(డుంజ్ నా 
ఘనుం డనపత్యుండై. సుతులం 4 గాంచల భూరితపంబొనర్చె నా 

తనిపయిః బ్రీతినుంచిన విశధాతసుతానుణినిచ్చె ఠాఫఘవా 1.౫ TA 

తే, దానికి సవా సృ దంతిసశ్వంబు నాసా 

నదియ తాటక యనువేరు 4 నందియు౦డు6; 

దనయ నిచ్చెను గాని పిశితామహూుండు 

భూరియశునకుం బు త్ర్రునీం 4 బూనండయ్యె. 74 

చ, పరువము రూపముం దనర 4+ భామిని వృద్ధినిబొం. దెం జూల సుం 

దరియను కీ ర్షింగాంచి జన4నంబును గారేదిననాటనుండి, యా 
తరుణిని యర నూనుంశయి 4 దర్పమునం దగు సుందుగెన్ని య 

య్యిరున్రురకు౯ వివాహమును 4 నెంతీయు వెడుకం జేసెం దం డ్రియుక్, 2 

శే, "పెండ్లి చేసి సుశేతుందు + ప్రియకుమారి 
ననిపె నొకకొంతకాల మట్లరుగ నామె 

కనియెొం బుతు,ని మూరీచుం 4 గడు నజయ్యు 
వాడు రాతసుండ శయ్య శా4పంబునణన. ౮ 741 

ధులు మారీచుడు శాపమునలన రాత్ననుం డోగుటు. శ్రుణుం- 

చ, వినుమికొ శౌొపకారణము 4 ఏనులవిందుగ రామచేంవ్ర ! సుం 

దుని నొకనాం డగ స్త ర్టముని + తోయజవై రియుం ద్రుంె నందుచే 
గనలి తనూజుంగూడి వడి 4 గర్జిలు చుక “మునినాథు. జంపంగాయ 

జను ననియెంచి తాటనకయు 4 శౌర్యము పొంగల్ మ్రైంగం చాజీనకా, గ 

తే, పెం బడం బలి తెంచు స4వ్పాపచి_ శ్ర 

దానికొడుకును భగవంతుం 4 గ్ * నగ స్త్యుం 

డాగ హొమ్మున. జూచి ముం+దాకుమారు 

నడపంగా నెంచి రాత్ర ంచరుండవు గమ్ము, ౧౦ 149 

మ అని మారీచు శపించి తొటకను గోధాతముల్ తగ౯ా జూచి యో 
వనితా ! యీవిథి నొప్పుమోణజుతనువు౯ ¢ వర్ణ ంచి నీవింతట౯ 

మనుజూళిందినుచు౯ా వికారమగు వర్త ర షమ్మెప్పుంగా మోము ఛీ 
తిని బుట్టించి నుహోవికాధమగు రతిం గూడంగా నుండుమిో 1, ౧౨ 150 



ఇూాబకాండము = ౨౬. సర్లము, 89 
4 

కం దారుణమాపము నీకగుంబో రక్కసి! యని శపించె 4 భూరిక్రుధ నా 
దారుణశాపము తేనకతి, భారంబుగ దోయ సుందపత్నియు నందుకా. ౧౨౪ 

"తే. బఓర్వంజూలక మూర్చిల్లి + యు గృరీతి, నీననంబున నమ్మని 4 యెపుడు తిరుగు 
చుంట శుభతరమై పొల్చు+చుంట దీని, నాడుసేయుచు నున్నది 4 పాపబుద్ధి. 

చ. అతితర దారుణాకృతిని 4 నట్టిదియె తగు శౌర్ఫుయు క్తి ని 
య్యతినయు నీచవృ త్తిని న4వార్నిశముల్ వనమెల్ల ( జెండుచుకా 
జతేనమున౯ా జగంబునకు + సాధ్వసముం గలిగించుచున్న దు 

ద్ధతి; నింక, గోధరానురహి4తంబునకై వధియింపు రాఘహవా !, ౧౮ 758 

ఆ. హౌ సమొంది యున్న 4 యూపడంతిని వ వమూ6డు 

జగములందు నెవడు. 4 జంప, సాహా 

సింపం డీవు దక్క + వృతిపతి పుత్ర శా ! 
యింగ దీనిం జంపు 4 మేపు మోజు. ౧౫ 754 

. తీరుణిని వధించుకెట్లని, నరవర ! దయం బూనం బోకు 4 నాలుగుజూతుల్ 

సరంగుం౭ దదీయహి తార్గము, లరని యొనర్పంగల దగు నృ+పాత్మే జునకీలకొ.౧౭._ 

సీ, ప్రజలను రవ్నీంచు 4 పార్టి వునకు వారి గాపాడు పనికగు 4 కోర మద్ది 
కూరమ్తుగాని య కూ, రమ్ము గాని పాతకముగానీ మటి+డానినలన 

నపకీ రి గలుగనీ (0 యిద్దోని “జేయంగ వలయు సుమో ! రాజ్య భారమూను 
వారల కిద్దియే 4 వజలు సనాతన థర మె కాకుత్ స్థ! + తాటక యిది 

"తె. కన నధర్త పరాయణ 4 గాన దీనిం జంపు, మిద్దానియందు దో4షంబెశకాని 

ధర్మ నునునేది రమే చలేదు4దగువధింప, వినంగం దిసిదివు తద్దాధ4లను గుమార !. 

చ. మునుపు విరోచనాత్త్మజను 4 భామిని నాశముసేయం బూనుదా 

గుథ ముంథ రాహ్షయను + నిర్ణరనాథుండు చంపినట్టుగా 

వినమె 3 భృగుండు సాం దనరు 4 విశ్రుతమానికి బత్ని శు క్రమా 

తను బుగుహూతుం జంప న4శాంతదృథవతమూను పోనిని౯ా, ర్ 1571 

క. వనిేయని తలం కొక్కట, వనజాతుండు చంపలేదె ! 4 వనుభేశసుతా ! 

వినుమెంవజో నృ పార్మే జులనుక్ంపను మాని నీతి 4 నలరింపంగ౯. ౨౦ 75 

జే, ధర్శహోని యొనర్చుకాం+తల వధించి, రట్టివారు మ నుహాత్తులు + నఖిలధర్మ్మ 

ముల చెణింగిన నారలై 4 'వలయునారు, కాన వీన్రును జేయు కుశిక గరణిసింక, 

వరువదిమొదవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

IK 

౨ జ! వ సరము. 
౧ 

ధర తౌ ట కొ నధ. ద్రాం 

క, మునిపతి యిటు సార్ధక కముగ, వినిపించినవాని చెల్ల + విని రఘుకులవ 

ర నుండు దృఢవ, తుగీడును నె; శన రెడు రామురడు గాధితనయునిం గనుచు౯ా, 
ర 

12 
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చ, 

ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

అంజలి ఘటించి యు త్తరం 4 బతనికీయం, దలంచి తలపోసె నిట్లని4తం డ్రి పలికెం 
గాదె కౌశికుడెబ్బంగి 4 గా వచించుు నట్టు సేయంగ( దగునని $ యందునలన, 

జన క నుహోజ్ఞా గారన,మున నీముహి మాథ్యుండై న 4 మునియు వచించె౯ా 
గనుకను నిళ్ళంకముగా, నొనరుపం దగు నాకటంచు 4 నుబ్బ్లములోన౯ా, ౨ 

. తలపోసి కౌలికునితోం, బలిశె౯ గురుమధ్యమమున + భవ్యాత్తుండై 
'నెలసెడు మజ్జనకుండు మో, పలికిన యటుసేయుమనుచుం 4 బలిశెం గాదే. ౩ 

జనకుని యానతిం గడువ 4 శక్యము గాదు తదీయవాక్గము౯ 
విని యిట బృహవాదియయి 4 ఏ శ్రుతధర్శ్మవిదుండునై జగం 

బున యళ మొందియున్న ముని 4 ముఖ్యుని యాజ్ఞను బొందియున్న నే 
ననువుగం గ్భృత్యమిద్దియని 4+ యవ్యనితకా నధియించెనకా గునూ!. 6 741 

అ ప్పమేయ స భౌవుండ 4 వయిన నీదు 

నానతిని చేయం బూనితి 4 దీన గోధ 

'శామనులకు హితంబు నీ4తయములజనప 

వంబునకు సౌఖరినృద్దియు శ వనరు ననుచు. ౫ 765 2 

. అనిఫలికి శత్రుబలసూదనుగగొ రాఘవుడు స్వీయశ4ధనువునడుము ము 
ష్ట్ర నమర్శ్చి నారిమో,యిం,చెను గ్వ్రము గాల దానిచే 'జెసలె్కె౯. ౬ 766 

. మాలుయమ్రో,సె) నట్టి 4 మహి తనిభాషనంబు, నాలకించి తాట4థకాఎయముగ 
ఆస ఇన శర క్ష ళీ అదు వి బధ ॥ ” ' నొస్సువన్షనమున 4 నున్నటి వా రెట్ల, భీతినొంది రల సు4కేతుతనయ. 767 

. అతికోపచిత్తురా 4 లొట నాశబ్లంబు వని యేమిశేయుట4కును మనమున. 

అజ fo) మ్. 

మే భాగయుననుండి 4 యె తెంచెనోయని దానిం జక్కుల విని + యానిశాచ 
నారగన యాబెస 4 కతివేగమునం బకువె ప్లై నంతట; శోధ+మెసంగ వికృత 

| మున యూకొరమును నిక్భ4తానన బు 

గలిగి మిక్కిలి పొడవుగం 4 జెలలస తనువు 
భయవమై యొప్పంగా నది 4 వచ్చుచుండం 

మషాలా 

గాంచి రాముడు ఫల్కె లత్మణునితోడ. కొ 72 
జో (3 షో . ళో a శో . అనుజూ ! లత్షైణ ! ఫకర్కమును వికృతమునై న కాయ4మును జూడుము దీ 

న! 

నోయనుజ ! ముక్కుజెవులును, గోయంజనునట్లూన ర్చి 4 (కూ,రమనీవ ౯, ౧౧ 
మరలి భయాతిశేశమున 4 మాయందొజంగి చనంగం జేసెవ౯ా 
దకుణిని జంపంగాం దగదు 4 దానిస్వభావము చేతనే దయా 



క, 

Paes 
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పరతను గావంగాం జనును 4 బాలక ! దీనిని సొవహాసంబునకా 
మరణము నొందం జేయుటకు 4 మామకమానసమొప్పదేమియుకా. ౧౧౪ 711 

. కరముల ద్రుంచి శౌర్యమును థీ గాళ్ల ను గొట్టి ౫తీకా నరించున 

ట్లురుతీరశ &: చెయందగ 4 నుల్ల మునందు( దఖంచువాండ (సో 

కరములం బెకిం “జాచి కడ డు$గర్హిలుచుకా ముపీరు ఇ వెం బడ, ౧౩ 7172 

. సరుగె త్తి రాం గని భూసురహానివరుండు గాధి4సుతు. డద్బూతేభి 

కోరరానుశ. క్లి నెజింగియుల దరుణ క్రౌర్టమును గాంచి 4 తబశీ మునమునక౯ా, 

. హుంకృతిచేత చానిదగు 4 నుద్ధతినాప నడల్సి రాఘవే 

కకాంకులకుక్ శుభంబబగు 4 నంచు జయంబును గల్లునంచు ని 

శంక వచించం దాటక ర4జగపటలం బెగంజల్లుచుకా వడీ౯ 

బంకజబంధువంళ్యులను 4 భాసుర లేజుల నాంచు వేడుకకి. ౧౮౪ 77+ 

తే, ధూళిచే గాఢతమసును 4 దోయంబేస్సి సామ్మసిల జేసె దళశరథ4సుతవరులను; 

సుంతకాలము పిదప జ4ఘుస్సులకుం గ,నంబడని యాకృకిండాచల్చె 4నై జకే_కి 
> అ 

ముటు (గుననుండియె వారల, గణికు శిలావృష్టి ముంచెం + నలి రఘువరుం 

డఅివణిలుగ నొనరించెం 'బెనుజాల నర్ష మును దేవ వ4నుతశరవృష్టి౯. ౧౬ 

. ఇట్లు శిలానృష్టి + నెంతయు శక్తిచే నావి మోాదికివచ్చు4నట్లి దుష్ట 

బుద్ధి యాతాటక 4+ భూరిహా స్తంబుల ఖండీంచె నలితీళ్ణ4కాండములను 

ననిక్ యంతటచనేమి4యును చేయం జేతులుపోనుట శ్ నుమును ఏఖథీబొంది ముందు 

నిలుచుండియజ చుచుం4డినంజూచిసౌమి త్రి కోపంబునాందిము4క్కును జెవ్రులను 

గోసి వై చె నంత + నాసురి కామరూ,వంబు గలది గాన 4 బహూువిధాక్స 

తులను దాల్చే నేత్ర4ములకుం గానగరాక, శిులవ షృష్ధ్వీ నిగుడం4 చేయుచుం డె. 

తన మూయనలన “సళరథ, తనయుల మోహింపంజేయు 4+ తలంపున భీతిం 

గనునట్లణు చుచు: దిరుగుచు, ననితియు నుండంగ మాని4వర్యుండంత౯. ౧౯ 

ద్ని ళా అ 

॥ తనువు లెల్ల 6 'బావాణవృళ్వుని మునుంగ 

నున్నరాఫఘనవులను జూచి 4 యొస్పు మెజియం 

బలికె చయంజూపుటింక జాలు 4 'బాపబుద్ధి 

గలది యిది రామ! దుప్మూ_రస్టీ($ముల నొనర్చు. ౨౧ 779 

. మటియు నీయడుతనయ దు4ర్తార్లములగు 

సనులు నిజవమూయ చే. "వేయు. 4 బంతవూని 

యజ్ఞవిఘ్నంబు నొనరుచు 4 నట్లు గాన. 

బొద్దుపోవక యు౦పషి6 జంపు "మి వత్స !. 99 130 



| 

9? అంధ్ర శీ ముర్రా మాయణపి చ 50 గ్ర ) శ, ద, మ్ A 

కొం వ్రునుం పష ._స్తమింస బో యెడి, ననుచిహ్నాము లొప్పు సట్లు* లె అన వనుజు లే 
GY oe 

ను జెల కేలసదు 5 రిస్పుడు వినువుది వారలకు శే శౌర్య వృద్ధిదము సుమో. ౨.౪, 
౮ 

చ, అనుటయు ఛాలవ్యష్టి సురదిథ యం జదియించు-చు నొర్ఫ్స్రచున్నయ 

యునిసుతం దాటకం గనెడు 4 చొప్పుం నలంచి తదీయశానము౯ 

విని యిది య దెనం డిగుగు 4 వింతే నంచు చెటింగి దానికి 

సన దగుళ్ళ వేధితను థ దప్పక మూపంగవంగి పూన్మిత ౯. ౨౩4 72 

“ty 
x పి న అధి ప” ఇటో క ధరముం'చ దానిని నిబువడించె న.మన్టితుతేనయ 4 వదలక మాయూ 

స్ఫురణమున సుటుంగు నడి యా,శరజూలము చుట్టుముట్టి 4 తొంబది నకి (ఫక్, 

"తే. మాయం బోనాడి రామల4య్మేణు' మ క 
స్. 

నాలు తెంపను ఘోరని ,స్వనముఖే. 

నిష్వధిని ఏ కృమించుచు 4 సెంణో వడి 

బిశుగునలె నచ్చుదాని రాథముంపటం గాంచి. _9౫% 18 

వళ = ఉరమును గావల నొకఖర, శరమును నై చుటయుం దీవ్ర+శరఘాతమున౯ 
4 

వరుణ్ యది నేంం బడి సృశ్వోరముగాం ్రాణముఖ నదలం 4 దశ్చేమయమునకొ, 

చ, అన మొననిట్టు తాటక భితయంకరవురా ర్తి మృుతింగనంగ దా 

నిని గని నిర్ణ లు + నిస్మరులుం గుమిగూడి వాగు 1 

గని సి! సునంశేదీసకోని నాదృతిమైం గొనియాడిరంత న 

మ్హునింగని మోవ మొప్ప సుర4ముఖున్ది ౫ నిర్ణరసంఘయు | సుం 3. 2 00 
want hore 

క. పలికిం గాభిక ! మునినర!, కలకాలము నీకు ఘొభము 4 గలుగుత బేవా 

సళీయును నేనును మువమున ఏ, నబరిత్ మాకార్టమున కు నంచను నుటీ యుళా., 

నే 

క, కనయబుణిపుము స్నేహము రామునియందొక మనవి వినుము  మునినీవు భృళా 
ఓ 

శ్వ్వువకు జనించి మహోన్నటి, గనెడు సరా క క్ష నుము మాయి (4 గా లెడువాని౯ 

క, అతిలోకతపోబబమున, జతనము మోణంగ స్త్ర ఉసమువయముగ”.6 భొం 

దితి గాది! వాని దశరథ) సుతీవర్యున కితనికిను 6 శచుభకరుం డితయా. ౨౯౮ 

న్స స్థిరబుద్ధితో నీకు ౪+ పవనలువేయుట. బాత్రుం డీతండు నీకు 4 బ్రవ్మామాని | 

విబుధనిమి గేమో $ పీుుండు చేయంగం దగు గొప్పళకార్యంబు 4 దానం గలుగు 
విను యశంబంచు 4 విబుధులు వచియించి హృష్ట మాననముల4నెంతొభ క్రిం 

గారికుం బూజుంచి 4 కమత వచ్చినయట్ల స పానంబుల 4 కరిగి రంత 

. సంధర్టియును ది వం దాటక 4 సంహరించు 

టకు బ్ర మోదము నొందుచు 4+ నకలుషమతి 

రాము గనుంగొని యతీనినుగూ$ర్ల మును బుణికి 

మురారుకొని ఫల్కె నివిగ్టధి + మునినరుండు. 5౨౪ 190 

Ril, 
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ఉ. క న్నులపండువయ్య నినుం 4 గాంచిన నాకు రఘూవ్వహాో ! మదు 

_క్రిన్నెజు వేర్చి చేసితివి +, చేవతలు౯ ముద ముందు కార్య ము౯ 
మన్నన. గాంచితీవు బహుు4తనూనము మోటుంగ నేంటిచేయి యూ 

సన్నుతిప్యాత్రమై వెలయు 4 స్థానమునక౯ వసియించి వేకున౯, 35 701. 

ఈ. నాదగు నా శ్రనుంబును గళనంజను టొఫ్పగు నంచు నాతప 

(శ్రీదయితుండు కౌళికుండు 4 చెప్పినవాకన్టము నాలకీంచి స 

మోదము తోడ 'రాఘనవుండు 4 పుచ్చెను దన్నిశీ నావనంబునం 

చాదినవుంటె యావనము 4 హాయిని జెందెను తాటకాన్ఫుతి౯-. 5౪ 192 

క, నిగుషదృవమై గుహార్టిక, వరు(డై న న కుబేరునకు నిివాసార_౦'ె 

మరం గెడం చె త్రృరథంబును, బువుడించుచు నావనంబు 4 వెలుపా రం గడుకొ. 

చ, సురగ ణనిష్థ సంఘములు + సోత్రమునే సేయగ దాటకాహ్యగయకా 

మయమరణమునొంగ. చేని ముని+ షురవనుతో ర ఘురాముండా నివ్ం 

బదనుమువంబునక౯ా గడిపె 4 బ్ర హ్మమునీం ద్రుడ డదు "తెల్ల రాయి గె 

''ధరణినరాత్త్మజన్నులను + దానొగి మేల్కొలిపె౯ యథాపధి౯. ౩౬4 791 

ఇరునదియారవ సర్లము సంపూర్హ ము. 

అణ ware, 

౨౭ వ సర్లము. 

-ంర్టుర్లూ రామునకు విక్వామి తు డు దివ్యా స్త్రము వచ్చుట. దైర్టుం- 

చ. అ అమలినకీ ర్తియెన కంశి$ కాన ప్రయదీ పకు( డచ్చట౯ నిశా 

సమయమునంతయుకా గడవి 4 సస్మితుండై. మధు రాశు రాళ యు 

క్షముగ వచించె రాఘవుని 4 గాంచి, కుమాంరక ! కీ ర్రిరాళి! నా 

కపితమునంబుగ కౌ సుభ 4మయ్యెడు నీకొక మేలు చేసెద౯ా. ౧; 795 

క, నీవొనరించిన పనికై, భావంబున నలరినాండ6 4 బరవమా(స్రుములక 

-వేవేగ నీవాసంగెద, రావయ్యా ! వానిమహిమ 4 రాఘన ! వినుమా! ౨ 796 

UX క్రతుభుజులనై న గంధ,ర్వతతులనై నకా ఫణింద్ర దశ4వారమునె న౯ొ 
షా 

ప్రతిపకు నెవనినై నను, హృతశెార్యుని(గా నొ రు పయ స్త ములకొ, 3 

ఆ. కదనమందు శత్రు($గణముల నీకు లో. 

బజెడు నట్లూ నర్వ్ 4 కడువిజయము 

గలుగునట్లు సేయు64గాన నీది వాన్టస్రు 

ములనొసంగుదు నీకుం 4 గలుగు శుభము. 3౪ 798 

సీ, చాకుతరము దండ4చ కృంబు నీకిత్తు ధర్మచశ్రాఖ్యసా4ధనము గాల 

చక్రము మణి విష్షు 4 నక క్రమత్యు గ్ల ౦బు నై ౦ద్రా,స్తుమనునట్టి * దైన వజ 
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మును, చె వనముగు మూంఎ4తమును మేటి తగు (హా హ్లశిరస్పనం 4 టరంగు నన 
దా 

మును రాము! మొమిక4శమును నీకాసం4ో ఇద నిగుభమానంబుగ 4 నగ డుచుండు 

తే. నట్టి బ్రహ్మ న్రుమొసగుదు 4 నవనినాథ 
తనయ ! మోూవకి శిఖరి నాం దగు గదలొగి 

మెజియుచున్నవి నాచంత 4 మేలటంచు 

వాని నీకిత్తునో రఘు4థవంశతిలక 1. 2 199 

ధర్మ పాశము మటీ 4 దారుణంబగు కాబంపాశము నిరుపమఘు4(వరుణ పాళి 

 చాఫేణావ్రమ్యల + వత్స ! నీకొసలౌవ నాన్చా/శనియును, శు4ప్మూ. శనియును 
జం, 

గలవు వానింగొను 4 మలరి యొసంగచం మె నాశమనంబడు 4 పాశుపతేము 

నారాయణాస్త్రం ౦బు 4+ నరనుత ! నీకిత్తు నన్నికీం బై, యముసశయబట్లి న్ఖర 

, మునెణు నస్రుంబు. బ్రథనాహ్వా+యంబునం సనగ 

నట్టి వాయవ్య శరము డ్రాం4చా ను వరము 

హాయశిరస్సన( బరంగెడు 4 న(న్ర్రము( గొను 

విహురుద్రా ఖన్టిశ క్ర కుం థీ వీ: ట్ర నిత్తు. ౧౧౪4 ౪00 

చే, అసురవర్యులు సరియించు+నట్లి ముస 

కోంకణంబుబం గాపాబ4క మును ఘోర 

మైన కంకాళి మును నత యను శెట్టి 

హాని ధరియింతు, రవాషని + వరున నిత్తు. ౧౨ 101 

కే, విను విద్యాధర దై దె నతీ,ము, నందనాహ్వయముతో “పం 4 బొల్పెడు న(స్త్రం 

బును నసిని నరవరాత్మ్మ జ!, కొనుమిచ్చెద నప్వ్ క గర 4 గొనసా గించుకాం 

సీ గంధర్వులకు: 2 బీతి థీ , కరముల మూనవ స ప్రసావ్రస ఫనంబులం 4 బ్ర న వమునమును 

నొసలంగెపస నివే 4+4మమొ స్పుగాంధ శాక వ్రుములను, విఖ్యారిన్ని f వెలయుసట్టి 

సౌరాస్త్రుమును, మహ్మాసంతోవమున నిత్తు సంతాసనమ్ము, శ్ కో+వణమునక్తై' 

తనరు విలాపన 4 దర్పణంబులను గండర్చ ప్రియంబు దుర్ష గ్రమునగు 

"లే, ముదననును స స్రుమును నొసం+గుదును, చాను ! ఖం 

సవద్యశోభూప.ణా ' పిశా4చ ప్రి వీ యంబు 

నగుచు మూహానమనువేర 4 + ఖ్యాతమైన 

య స్త్రమి శ్చదం బురుష పం4+ణాస్య |] నీకు, ౧౬|| 103 

వీ సామన, తొనుస 4 సనం: 'ర్భములను, దుర ర్థ మూ మూొసట4దారు ణి యు 

ధిమునక్తై మా యాథ 4గమును, సత్యా (స్త్ర సృంబు బనుంుపొరువనినరా4క రణ చణము 

గాందగి | ఘోరంబు4+గానొప స్పు తేజః ప్రభా్ర,ంబు, శిళి రాహ్వి(యనుగు సౌన్యు 

న్ ర్రమును, ద్వష్ట్రనా? 4 బరంగు "జేవత, సలి యెయ న్స మున కట్లు 4 లసంగు న నస్రు 

కే. మును సుదాముననానుక4మును, భయంక 

రమగు శీ తేషువను భగా4స్తమును మాస 



6. 

బాలకాండము = ౨౮ సక్షము. 95 

వమును, గృహియింపు మోలాటి 4 వరశరమ్ము 
లన్నియోగల వవ్వాని 4 నెన్నందరమె, ౧౯ 804 
కోరినయట్టి రూపముల 4 గూడి నముహాబలసంయుతంబు లై 
యారయ నత్యు దారములె4యె యల రాెడు నీమహో స్తముల్ 
భూరమణాత్రజుండనయి 4 భారిభుజాబల శాలివై న నీ 
న్ రఖఘువర్వ ! యిన్ని తగు 4 నొవ్పిదమొప్పంగ వే గృహింపుమా.౨౦ 805 

చ. అని వచియించి తూర్పు మొ౫ 4 మై శుచియె నిలుచుండి వ్రీతుండై. 
మునివరుం డప్తు రామునకు 4 ముఖ్యతీనుంబగు న స్తమంత్రపం 
_క్రినొనలౌ; వానినన్నింటిని 4 దేవతలైన నెటుంగం జాల ర 
ట్లనిత రసా ధామం తృముల 4 నమ్ముని రామునకిచ్చి యంతటక, ౨౨ 806 

న వి న ౧ తే, మంత్రముల. జెప్పి యయ్య స్తళమం తృ దేవ 

XK 

తలను రాముని వశమున 4 మెల చేయం 

దలంచి జవియించె జ్ఞూనీయె 4 వెలయునూని 

యాజ్ఞ నర_ తవుంబులె 4+ యలరు నవియు, 95 907 షా పా యా 
. ద్యుతిమయ దేహముల్ వెలంగం 4 దోంచి రఘూద్వహు ముందునిల్సి స 
మృతిమెయి దోసిలొన్ష బహు4మానము మోజువచించెం జాల ను 
న్నతిం దనరారు మేము, రఘు4నాయక | కింకరవృ త్తి నిన్ను. గొ 
ల్చి తగినయట్ల యుందు మని4చెప్పిన రాముండు సంతసంబున౯, ౨రీ౪y 603 

. పరమోదారములగు న,వ్వరమం త్రము లొ? నచించు 4 భంగిని సేనా 
గరుణంచి వాని నన్నింటిం గరమున స్పృృశియించి వ్రీతిం + గాంచి వచించెళా. 

- మనసు. నెటింగి వర్తిలుండి + మంత్రములార ! యటంచు నాజ్ఞ చే 
వ్ సెను దరువాత రాఘువుండు 4 చి _త్రముమోదమునక౯ా మునుంగ న 

మ్మునిపతికి౯ యభథావిధిగ 4 య్ర్రుక్కి ప్రయూణము సేయనుండె; నా 
ఘనతర తేజుడై వెలయు  తమ్రైపతి యుగతనూజుం డంతేట౯, ౨౬౪ 810 ర. ట్రీ లో 

ఇరువనదియెడవ సర్లము సంపూర్ణము. 

౨౮ వ సరము, 
౧ 

రురు ఊపసంహాగముల రామున కువదేశిందుట. శుశుం- 

తే, సకల శసా నలాభంబు4నకు మొగంబు ఆ 
._ సంతసంబునం. జెలునార 4 స్వాంత మెంతొ 

శుద్ధమై తగం బయనంబు 4 శుభతరా శృ 
నామునకుం జేయుచుండి, యమ్హాని కనియె. ౧ 

(Li నూ pore 
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క్ల సకలాస్త ంబుల6౬ బాొందితి, నిత నిర్ణరులై న నన్ను 4 చఇదిరింసంగయజా 

లక యుంద్రు తదు పసంహ్ఫాలతి, ముకదా "తెలియంగం దగిన4దిప్పుడు నాకున్ . ౨ 

క, ఆవిధము. బెలువవే యనంగా నిశావమి త మౌని కాంతం డు శుచియె 

భావం బలర దృఢ వృతుండై. నలిశకె౯ా ధృతిచెలంగ + నావిధమ ౯. 3 818 

స్స్ సత్య్వనంతేము, ధృష్ట్య, 4 సత్యకీ_ రి రభస , ప్రతిహారతరముల 4 వాజ్ముఖంబు 

నళ్లై పరాజ్బుఖ 4 నః OO విషము, సునాభకంబులు, వృభ4నాభ ముట్టి 

డె న లతా మౌహర్చయంబు, న న శాకంబు,దశేశీర్ష మును, శతో నరము, ముటియు' 

బద్మనాభము, నత్ర 4 వక్ష, మహానాభములు 'దుందునా భాఖ్య4మును సునాభ 

చే, కంబు, జోోతిషమును గృశశ4నంబు, నిను౭) 

ము నై నై రాశ్య, ఆఊయూగంధ+ రాహ్వాయములు 

ప్రశ మనము, దె త్యమును హరిశదమును శుచియు 

హహ, నిష్ము_లులును, నహ హహాను నొగి, 2 814 

ద్ విరుచి, సార్చిర్తాల+నృ త్తీమంతేము, దృతిమాలియు, రు చిరంబు4నుకరము వీత్ళ 

సౌనునస, విధూతే4నానుముల్, కరవిర కర, ధన, ఛాన్యముల్ 4 కానుగూస 

కానురుచులు, మోహళథ4నాను, మావరణంబు సంతాన, వరణముల్ 4సర్వనాభ 

జృం భకాహ్వాయముల+ వెలయుప్నిని భృశాశ్వునికుమారత్వంబు4గనిస వానిం 

తే. గామగూపంబులను భక్షి + గై కొనుమివి 

భాస్వరము వెలుంగునో + వత్స! రామ! 

నీకు మంగళనుగుంగాక 4 నాకు నీవు 

పా తృభాతుండనని, మాని 4 పల్కుటయును. ౧౦ f 15 

చ, మనమున హార క్ష మొప్ప రయుశనుం జడ నుండ స్తై గ్రహించువాండ స 

జ్ఞననుతలీల | యంచు బుప్.4స న్రమునుండి సగ పాంచె ముం 

త్ర నికరమెల్ల (వానియధి+ైై వలేముల్ ర; ఘురామంగొళ్చె ది 

వ్యోనుతశరీరముల్ మెజయు4వాని ధరించి సుఖస్సదంబువై .) ౧౦౪ 816 

నీ అందు. గొన్ని చెలంగ 4 స నగ్నిరీతిని గొన్ని యలరె థూమాకృతు4లె నయట్లు 

కొన్ని చంద్రార్కులె 4 యన్నట్లు పొల్ప్చుచు నొకకొన్ని యంజలు +లొప్పనంగి 

యును,నిట్లునిలిచి యి+ట్లని యంబ్రాంజలిబంధమలరార ముధురమా4పలుకులొోష్ల 

నిదె వచ్చి నిల్చితి + మింశ నరశార్దూల! యాజ్ఞ యిమ్మేమిసే$యందగుననిన 

తే. నారఘూద్వీహుం, డిచ్చాను4సార మరుంగుం 
డేను కార్యంబు గలిగిన థవమూన సమునం 

దలంతు నప్పుడ చనుదెంచి 4 తగినసాయ 

మును దగంచేయుడీ యన 4 విని యవియును. ౧౪ 817 

పలికినయట్టులె చే చేసెద, మలఘుగుణా! రాను! యనుచు + ననుముతిం నొనుచు౯ పై 

త్న 
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వలగొనివచ్చినయట్టులె, చెలంగుచు. బోయిన మునీం ద్ర శఖరుం డంత౯.౧౫ి 

క, (అనువుతి సేయంగ రాముం, డనుజున కుపదేశ మొసంగ౫ + నవ్వరమం త్ర 

భిని సాంగంబుగ నెంతయుల దనయాత్త్య ప్ర మోదమొంది 4 దై వాజంగ క) 

"తే. అంత రఘువంశ నర్ధనుం థీ డను న్ముహో స్త్ర 

సంతతిని సాంగవేీగ నిట్లు + సం హించి 

పయనమై వోవుచుండి సు(వ్య క్ష కముగను 

బలిశె మధురో కలను, హూని4వర్యుతో'డ. ౧౬ 820 

ఉ. అల్లదె కొండ చెంతను, నుశహ్మోద్రునుపం క్ర కనంగన యొ నా 

యుల్ల ము ఛాలసంతసము 4 నొండె నదెన్నంగ గొప్పృమేభఘ మ 

జ్లుల్లైడ ( దో౭ణె దట్టముగ 4 నిద్ది వ మృగాఢ్యమునై మనోజ్ఞమై 

సల్ల "నీతో కు తొప్ప దగు 4 సర్వశకుంతయుతి౯ 'వెలింగెడుక౯*, ౧౮ 821 

క. విన వేడుకయ్య నాకీ, వనచరితముం దాటకాని$వాసము భయదం 

బును నగు వనమును దాంటితి, మనఘవుతీ ! చేశ మిడ్జి(యతిసుఖకరమా, ౧౯ 

కే, కాన నిదియొక యాశ్రయం 4 బౌనటంచుం 

దలయం దగుంగాబె యవరిదీ4స్థలము "జెలుప 

వయ్య ! దీనిచరిత్రంబు4నంతేయు ముజి 

తెలుపు, మూాయాశ్రనుము దెందు 4 నలరుచుండు. ౧౯౪ 828 

తే. బ బ్రహ్లాఘాతుక దుక్సీల 4 సపాపబుద్దు 
థి 

లగుచు దుర్శ తుల న యాశ+యసురులోలి 

నీడుయజ్ఞ ముం జెజచుట4కై , దురూహాం 

దిరుగుచుందురొ ? చెపును  యా+ దేశమెద్ది 1. ౨౧ 824 

చ. దనుజుల వారలం దునిమి 4 తొ వకయజ్ఞ వుదంతరాయముం 

౫ని చెడకుండయగావందగు4గాదె యబెందుం జెలంగు నివ్వోధం 

బును సకలంబునుం చెలుపు + పూనిక నే వినంగోరినాండ నా 

విని యవి, చింత్యమూనముగ 4 వెల్లు మహాత్యము గల్లి యీగతి౯* ౨౨ $82 

వ్రరువదియెనిమిదవ సర్షము సంపూర్ణము. 

౨౯౨వ సర్లము. 

_ంర్టుర్లూ వామనమూ స్తీ చరితము. చ్వుర్చుం- 

చ. తెలియనివానిచందమున. 4 దీయనిపల్కుల వేడు వాడటం 

చలరుచు మాొనిదివ్యమహి 4మాధికత౯- వెలుంగొందుచుంట న 

య్యాలఘుతరో క్రీ క్ు త్తరము 4 నల్ల నం జెప్ప బూని యాగతిం 

బలికెను లోకనాయకుండు 4 వారిజనేత్రు ౧ జొకప్పు డవ్వని౯. ౧4 - 826 
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ర్యా 

. గడింది నిష్ట పచేతం 4 గావించు తపమునలణ గాంచినాయడ ని 

ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

సెక్కు_నూతు యుగములు 4 వ్రీతి మోజు. 

దపము యోగంబునుం బూన్మి_ 4 దనరంజేయ. 

గా నిబాసంబుసెేెసె నథక్కాననం బె 

యలరు వామన బెవు పూ4ర్వా శ్రమంబు. 3 రి 

- తపమొనరించు కార్యమున 4 ధా గ్రిని ఖ్యాతిని గాంచియున్న క 
శ్వపుండనుమొని యన్వనిని 4 సల్పెం దపంబును సిద్ధి బొందె న 

తేఫమున నట్టులె*ట నిది 4 ధాత్రీ ని సిద్ధమష హాశ్ర, మంబుగొ 

నిపుడును సన్నుతిం గనెడు + నిట్లు రవూఫసళతి ాగనిక్టులై . 54 ర 

. వనమున నిందునున్నతటి 4 వాసవుం గెల్టుంగం బూని యవ్విరో 
చను వ్ర యసూనుంటై. న బలిఖథశ క్ర ని చేవమరున్దణంబు నొం 

చన దిపేజుల్ పసలాయనము 4 సేయం? ద్రి తోకముణబందు విశ్రుతం 

గని సురరాజ్య పే మేలుచు నఖండవిభూతీసుఖంబు నేయంగకొం 2 929 

తేలపోసి యజ్ఞ నిష్టల, సలుపుచు నుంగంగ నగ్ని4సహి తంబుగ /. 

తిీవీిన దివొకసులందజుల గలనీ తీగకా వచ్చి ర్ట 4 కాననమునకు౯ా. ౬. 880 నానో 

. చనుదెంచి తపము సప్పెశు, వనజూమ్సునిం గాంచి భ_ీం4 బల్కి_ర విమ్లూ ! 
వినుమా బలియొక యధ్వర, మొనరించెడు నది సమా ప్రి స్ థీ నొంచకయుండళా, 

. మున కారము నెటు వీ టెడు, సని జొదుము బలీయు ని 4పటలమ్ములు 5 రో 

రిన దెద్దియెన నొసంగును గనుకకా యాచకులు పోయి థీ కాంచెదరతని. an 

. తనుంజూడవచ్చు యూచకు,లను సత్కారమ్ము మోజు 4 లాలించు వివో 

చన తనయు. డింక వానున,తను వాయాయోగమూని 4 తాల్పుము బేనా!, 

సుర కార్యము నబ వేర్పుము, గురుతరభ వదీయసూాసగోసనమున ని 
ర్లరవరష్టి ! మంగళము మా,కరసీ తమిం గూర్చు నునుచు 4 నర్గించి రొగి౯.౯ 

. అట్టియవసరమున 4 నదిలిని గూడి కా శేరి పుండు జ్వలనుకాంతో 4 నలరువా.డు 
వాసు జేవుం గూర్చి 4 భా ర్యాసహో యు౭డై, తపము సలిపి నిష్ట 4 దనరునట్లు. 

వేయిది వార్టిబ్బముల్4$పాయకో నియనుంబుతసము సల్పుచు జనా+ర్ల నునిం దృ ప్రి 
నందించి చబాలించె 4 నప్పుడు వరదుటోొ కములాముంజెలమి సా + మోత్కరింపం 

గనులసండువు గాగ 4 గాంచి నుతించె నోసరమాత్మ | నీవు తశప సస్ప వ్రరూపుం 

డవు స_త్రపోనుయుం4డవు తీపోరాళివి తపమె నీయాలే గొల 4 వనగుచుండుం 

నిన్ను. థీ గములనసాఖ | 

పురువనరుండవీవు 4 పుండరీకాత ! నీ నస్కితనువ్రునండె కాంచె4నకా జగముల.౧౨౪ 

. ఆదియు నంతము తేకమె, యోాచేవాూ ! వెల్లుచుందు 4 వొగ నిట్టి దయా 
నీదగు మహిమ నుటంచెవ, fof: దలంపంగ గాక కయుందు 4 పీవ్రు మహాత్రా !. ౧3 
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తరళ ము. శరణుంజ్చ్చిలి నట్టిండౌనిను + సారసాయతలోచనా ! 

పరమపూరుపు ! యంచు “నిప్విధిః 4 బల్కొ_నకా విని వ్రీతుండై 

వారివచించెను ధూతపాపుని 4 నమ్మ్యునిం గని నీవింకకా 

వరము లొందంగ6 బాత్రుడా దువ 4 నరవుదెట్టిదొ యిచ్చెద౯*, ౧౮ 688 

క. నీకు౯ శుభమెస్పుడు నగుంగాక యటంచనిన6 దమిని 4 గాశ్యపుండను ని 
ట్లో కనులామో ! "బేవా, నీకమునకు నదితి యనెడు 4 నెలంతకు నాకుక్ = ౧౫ 

క, వర మొసలందగుదు భ క్తుల,నరయుచు రథ్నీంతువో ద4యావుయ ! -కానకా 
బరికింపు నుద్ది యేదన, సురరిపు హననంబుసేయ 4 సుతుండవు గమ్మో 1 oy 

తే. నాకు సదితికి నీవు సం4ఉతొనమైనంగాని నాకోర్మికొనసాగ4+దో నతార్తి 
భంజనా ! 'దేవపతిమైన4వాసవునకుం, జిన్నితమ్సుండ వగుముయో౪కన్నతండ్రి, !. 

క, సురవర్యున కనుజుండ వై; న రణాగ తులగుచు కోకనంత ప పులు నౌ 

సురలకు సాహాయ్యముం జే,యరతిం గొనవయ్య ! దానవాంతక | విష్ణూ !. 

. నీకరుణ నిందు ఫలీయించె 4 నాకు. దపము 

గాన సిద్ధా శ్రృమంబను థీ ఖా్య్యాతినం దం 

గలదు, శశ | యివ్బోటు 4 కవులనాభ ! 

యింక నవతరింపంగా లెమ్ము 4 ప్రకటళ కీ ౧౮ 848 

ar 
© 

రీ అంతమహో తేజు కౌ విష్ణు వారీలీ వామనరూపంబు 4 బరమసమ్హా 

దమ్మునం దాల్చి త్రిదశమాతమయె పొల్చు నదితికిం దనయుండై 4 యంత బలిని 

గానంగా. జని యభి4మానంబు విడనాడి మూండుపాదమ్థైల 4 భూమినిమ్ము 

దాన వేశ్వర ! యని 4 తగ బిచ్చమడిగి లోకాత్యకుండగుట లోళకాళి నాక్ర 

"కే. మంచి భూతాలళికి హితంబు 4 నెంచి మూడ 

వదగునడుగును నొలువంగ 4+ వసుధ లేమి. 

-దేజమున బలిడై త్యుబం+ధించి లోక 

ములను మరల మహేంద్రున 4 కెలమి నొసల. ౨౦౪ 944 

క. శతమఖువశమున నె జగ, శ్రితయము వలయంగం జేసె 4 చేనాధిపుండు 

ద్ధతినిట్టు "దేవకార్యుము, చ్యుతినొందక యుండ౦ జేసితయొప్పె హరియుందా౯. 

కే, వామను(డు తొల్లి సంసార బాధలడంచు, నీనమహో శ్రమమున వసయించె చేను 

భ్ కిని దదా శ్రమమున నివాస మొప్పం జేయుచుస్నండ, సత్త తృప స్పిద్ధి (గోరి. 

క, క్రతువిఘ్నుకరులు దై దైత్యులు, జతేనము మోాజుంగ నిటకె 4 చను'దెంతురు నీ 

వతి దుష్పుల వారల, ను ద్దలి జంపంగం దగును బురుష4తేల్లజ ! రామూ |. ౨౩ 

ర్ అనుపమసిడ్థా శ్రే న మమున, కును జోవుదమిప్పుడే ర4ఘు ప్ర వర! తగం 

గనంబడు నాశ్సను నుది నా,కును జోలె న్నీకు ధనమె4గుకా గద యనుచు. 



1060 ఆంధ్ర, లి మద్రామాయణము 

రామాడులు సీచా క మమును జేరుటు 
Gp ౬ 

కవిరాజవిరాబ్తేము. 

బరున్రురం దోడొొని 4 యెంతొముదంబున 4 నేగిక నెంబద4మిట్లు మునీ 
శరుండు పునర్షసు4భంబులం గూడి తు4పోరము మాసిన 4జాల వానో 

హరళళిం బోలుచు 4 నప్పుడు వెల్లిన + నాతనిం గాంచి త4దా శృనమునుం 
దిరులగు మౌానులు 4 నెమ్మినెదురొ-_ని 4 ద్భ వ్లీగ సల్సీర+తి వ్రియముల్ , ౨౬ 

తే, సత్వురంబుగం జనుదెంచి 4 బ్ఞానిష్టున 
కొలికుని భ కిం బూజించి 4 తప తినుతు 

లకును విధియు క్ష న్ ముగం బూజ+అనొనరించి 

రతిథులకుం జేయందగునట్టు 4 లాదరమున, ౨౭ గీన() 

క. అరిజన ళశితుకులా రఘువగు లొ క్కముహూ | ర్రనుందు 4 వసీయించి మునీ 

శరుం జూచి శిలుమూాడ్లిచి, గురునర | నుఖదీచమంగొనుము+కోరిక చేటే, ౨లోళ 

సీ అంతరాయములు లే 4 కయ్యది నెజు వేలు; యజ్ఞ మాూయదిె సిద్ధి+సందుంగాన 

సిద్ధాశ్స న వుం బద్ది 4 చెలణసను గాత; సార్ధక  నొసుమయి దుస్ట్ర4ననుజులీందు 

విధ్యులంచనిన “సీవచనం బ మాఘము “వెలయు గాతమటంచు. 4 పలుక నిద్ధ 

"లేజుంజె వై యొష్పు 74 ఛేయుండువిజి 'తెం ద్రియు(డు నీయతుండునై 4హోను నుకృ్చతీస్టి 

"తే, మునకుగా దీతు నవు పూ+నినం గుమారు 
లిర్వ్రురును జాగరూకులై. 4 జరవి నిళిని 

'దెల్ట్లవాజీన( దొలిసంధ్య 4 నుల్రమలర. 

గా నుపానించి రవికి న4ర్భ వింబు లొసంగి. 3౧ ఏిగ2 

క్త పరిళుద్ధముల గు నంతీగి,కరణంబులు గలిగి నియతి 4 గాయత్రి జవిం 
చి రయమున (మొక్కి రమ్మునినరునకుం గృతహోమునకు స4వప్రియమితికి౯ా, 

సిరి అర ఖో అద అన a 

ప్రిరువదిణి మ్మిదవ సర్లము సంపూర్త ము. 

ఏం -వ సర్షము, 
౧ 

రుడు రొము(డు మారీణచాది రాతసుల జయించుట, రయ్రైధ్టుం- 

చ. పరులనడంచు శ క్తి పం+పాటిగ నొప్పుల చేశకాలవి 

ద్వోరులగు రానులక్షేణులు ఖీ పల్కిరి తత్పమయానుకూల మై 

పరగ దేశముం'చేలిని + + బృవ్మమునింగని యోమునీంధ్ర | ' య 

ధపీరమున నెప్పుడా దనుజ4వారము నొంపందగుకా వచింపుమా !, ౧౪ 854 

"తే. వారిబాధలం బడక య+ధ్వురము సాగ 
నలయు నందొక్క_తణమైన 4 న్యర్థముగను 



బాలకాండము - 30 సర్షము. 101 

జరపరాదు గదా యని 4 సమరనాంఛ 

లలరం బక్కె_డు నక్కు_మాశరులను గాంచి. ౨౪ రర్ర్ 

క, మునులెల్లం బల్కి. రిట్లీ, దినమారంభముగ నాజు దినములు దీశుం 

గని మాని పలుక6ం డటు గ్యానున మొరలు గావనలయు 4 బూనిక షిోగాణిక్, 

చ. అనవిని రాజపుత్రులు మ4హాయశ మొస్పంగ నొప్పుచుంట నే 

పున గతనిద్రు?లె తగం ద4పోవనముదతి నాబురాతు,లుకొ 
యా థి ల 

ధనువులం దాల్చి శత్రువుల 4 దండనచేయంగ సిద్ధయత్ను లై 

మునిపతిం గాచుచుండిరిటు 4 ముప్పును బొందక్యుండ6 గావంగకొ. ౯౬. 65 

క. చనియను బంచాహాస్సులు, చనుదెంచను వష్థమదివ4సంబు రఘువరుం 

డనుజన్ముతోడ నపుడి, ట్లనియెను సిద్ధముగ నుండ4నగు హాచ్చరికకా. ౭ $858 

చ. అనుజునితో వచించి యిటు + లాతండు సంగరకాంతునుండ; నా 

ఘునమఖ వేది బుత్విజుల 4 కాండముతో మునితోడంగూడి చూ 

పునకనువై. స్రుగన్నితము థీ పూజ్యుసమిచ్చమసాన్వితంబుం బా 

వన కుశపుహ్పము౯ నిగము 4 వాశృముదాయము నె*చు నంతటకా. ౮౪ 859 

కే. మండె నమ్యఖవర్యము 4 మం త్, వంత 

వముగుచు ఇాస్త్రో కృకృత్యంబు 4 నగుచు సాగు 

చుండగ భయంకరంబయి 4+ వ్యోమమందు 

శబ్బమొక్క_౦డు పీతెంచె 4 సరభసముగ. ౧౦ 860 

క, వినువీథిం గృమ్మ వర్భం,బునకుం దగు కాలమందు + భూరిధ్వనితో 

డను బయలువెడలుమేఘములనమాయంబూని యసురు4లార్చుచుంగడంశ ౯. 

క, కడువడి వచ్చిరి మూారీ,చు(డును సుబాహుండు వారి(శూరభటులుం బెం 

పడరలో ఛీమాకృతు లె, బగ గనువారలకు భీతి 4 యెొంతయు. గలుగకా. ౧౨ 

క, చనుదెంచి ర_కృవర్ష్శ ౦,బును గురియింపంగ వేది 4 పూత,స్తుజు 

ఖనిఖల వస్తుపిరాజిత ము నయ్యు నారక్తవర్ష $మున6 గడుమండే౯. ౧౨౪ 

క, (మునివేది యిట్లు మండుటం గని క్రో,ధా వెళ మొప్పం+గ* రఘువరుం డ 

య్యనుజ న్గుత్డం బరుగిడి), కనుంగొనియ౯ దివిని ఫఘరోర+కర్చురులనొగి౯్. 

చ. సరనిజనేత్రుం డయ్యుసుర+సంఘము పూనిక దన్ను మారొ_నకా 

దురుసుగ వచ్చుచుంటం గని + తొ'డనపల్కె. సుమి త్రపుత్రుతో 

నరగున మానవా ,స్తమిదె 4 సాధువిరోధుల మాంసభత్షుణా 
డ్ 

దరులను దూలంగొగ్లైడి సదాగతి మేఘమునట్లు చూడుమా. ౧౫ 365 

క, అని పలికి మెటు(గు లీనుచు, ఘననుగు నయ్యస్తుమును ని4కామక్రోధం 

బున మారీచుని రొమ్మును,జని గాండల నేస బాణ4ఃస త్రమ మదియుక౯. ౧౬ 

* గాయ త్రీద్వితీయసహ స్త్ర పృథమాకురారంభము. 
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వ ఉరమును దాశి వాని శతథయాజనముల్ గొనిపోయి సాగరాం 

4% 

తీరమున వై చె రేతతర+తల్ల జ బాధితుండై విసంబ్ఞం డై 
దొిరుగుచయు. ( బోయిపోయి జల+ధింబడినట్టి సురారి నెన్నిసో 

దరు గని పల్కె_ జూడునుది 4 ధర్మయుతంబగు వమూనవా. స్ప్రృముక్, ౧౮ 

. (తనమహి నువలన రావసుల గొనిపోయి౯ గాని జంపంశీగోరదు మూర్చృక౯ 

మునుగంగ (జేసె) మిగిలిన, దనుజుల నిర ర్స బ్రణుల దుష్టశతం గను వీరికా. $868 

అతిపాపకర ర్యనిరతులం గ్ర తువాంతల ర " కపాన+కాంయుల నెల్ల౯ా 
బిత్ఫ పతి పురమున కోని" వస, నితరాన్ర్రములనె యటంచు 4 నంతయు శ్ర_క్టికా, 

. అద్భుతంబగు నాగ్నేయ+మను మహో స్త్ర 

మును ధనుస్పునం గూరిచి 4+ మునులలరంగ 

నేంయెడి సుబాహువతంబుం $ జూచివై చె. 

నద్ది నొటంగ భుపిం గూల 4 నఘురవె రి. ౨౦ 870 

. వాయవ్యా(స్ర్రృము దొడిగి మృహాయరు(డు నుదారుయ నగు 4 నాొరఖువిరుం 

డాయసురుల మృతశివ్టులం దాయక వధియించె మూని4థవరు లలరంగకొా. ౨౧ 

ర శృతువిధన్నుంబును చేయు రాతసుల నాథ రాముందడు చక్కా_డ సను 

గ్గతుల౯ా రక్కొ_సులకా వధింప సురసం4తానంబు చేవేం దు, నే 
Ke బూజం చిరొ యట్టులే మునుల సం+ఘుంబప్ట్ర పూజించి నా 

థీతినాథాత్త్య జునంత నధ్య్వరవిధుల్ థీ చెల్పంగ గాభేయుండుక్. ౨౨౪ 870 

, నిరుషవ్ర, వమా ది క్షలీం బరికించి రఘు ప్ర వీరు. 4 బలికి రఖుకులా 

భరణా! నీదోర్చలమున, జర గను యజ్ఞ ౦బు శా న్త్ర4సమ్మతమగు చుక. ౨934 

. గురువచనం బొనరించితి వరయంగ సీదా శ మంబు 4 సొగ్థికనుగుచుకా 
ఢా 

ధరణి నెసంగంగం చేసితి, వురుతర ఆనకయశంబళదొప్పు స్థిరంబై. ౨౮ 874 
Cod అగ EE టర శ్రీ ముప్పదియన సర్లము సంపూర్ణము. 

5౧న సర్లము. 

=౦చైర్లు విశ్వామి త్రు, తు ,6డు రామలత్షణులం దోడొ్కొ-ని మీథిలకు 6 (ట్ర యాణము 'నీయుట. ర్టైరూం+ 

ర్ 

చ, పితృవచనానుసారముగ థీ .విశ్వహి హితుండగు నమ్యనీంద్రు, స oy 
త్క_)తువునం దారుచేయందగు 4 కార్భములకా సజ పెరి మానసం 
బతిముదనుంద' ఏరుబగు 4 నారఘుపుంగవులందు చేయి స 
న్మతీ దనరారం బుచ్చి రవిశవుండలచివ్నాము లంకురింపంగ౯ా. ౧౪ 875 

ఉదయంబునం దా మొనరుపంగం దగిన కృత్టిములం దీర్చి 4 కలిసి యిరువురొ 
ప్ప దలిర్పంగ విశ్వామి, త్ర దర్శనము చేయ మౌని4తల్ట జాలం గనక, ౨ 816 



చ. 

తే. 

లొ 

బాలకాండము = 3౧ సర్లము, 1083 

చనియటం బృజ్జ ఏలద్దహాను$చాడ్చున న తేజము వెల్ల మించు న 

మ్యునికిం బ్ర బవఖ్రేణంటుగను 4 (మొక్కి మృదూ క్వ కలం బల్కి_రిట్లు మో 

యనుమలీ దీర్చివచ్చితిమి 4$ యానతి యిండింకంగార్య మేమి మే 

మొనరుప నర్హ మో? వాదికి 4 నొవ్పినరీతి. దలంచి కౌళికా!. ౫ 877 

మాకు గింకరులము 4 మూరు సంచినయట్లు 

చేయువారమనుచు 4 జెప్ప మధుర 

భాపణులగు నారి 4 పల్కులు విని గాధి 

తనయు నాజ యెఐ 4 మునులు ,వీతి. ౫ 878 
ఉఠా ౧ (య 

. మునుజవరా ! మిధిలాపతి, జనకుండు ధర్మిష్టమైన 4 జన్నము సేయం 

గను బూని యున్నవాండది, కనుంగొనంబోయెదము నీవు+క్రతువును జూడక. 

. వుమ్ముం గూడివచ్చి + మైథిలు గృహమున, నచ్చెరువుగ6 గాంచ 4 నర్హమైన 

మేటిచాపమొండు 4 మెటియు నద్దానిని గాంచవలయు దాని4కథను వినుము. 

పరశంకరుండు దతూ, ధరమాచాపమును బూని 4 ధ్వంసము చేసె౯ 
సురలంత సోమశంకరుం, బరితుష్టునిగా నొనర్చి + పడసిది దానిక. 53 1 

. చేవరాతుండ నెడు 4 భూవిభుండధ్వుర,ునుందు సుగలమోాద$మందం౭జేయ 
దాని దివజులా సథ4దస్సున నిడి చని, రదియె జనకునింట 4 నలరుచుండు. ౭౪ 

. వినుమింతనరాని బలం,బున దగి భీకిదమునగుచుం 4 బొల్బెడు తేజం 

బున వెల్లుచుండు చెక్కి_.డంగ నేర రడ్డాని దివిజ4కాంతులు దనుజుల్. ౮ 8998 

. రక్క_సులును గంధర్వులు, నెక్కిడం జాలరన నింక 4 నెవ్విధిమనుజుల్ 

అక్కార్యుమునకు. జాలుదు, రిక్కాలపు. జర్యవిను, న౪హీనబలాథ్యా 1. ౯ 

. ధరణివరాత్త్మజన్నులు ని తాంతబలాథ్యులు వచ్చి యమ్మహా 

_తరధనువందుం గల్లు పటు4తంగన6 బూనియు నెక్కు_ పెట్లనే 

రదు నరపుంగవా ! జనక 4రాజగృ్భృహంబునం జూడ నొప్పి య 

చ్చెరువుగం దోంచు నాధనువు + క్రీకరముం గను మాత్త్యరంజిల౯. ౧౧ 985 

మటి యచటికీవు వచ్చిన 4 మఖముంజూడ 

నొ నదియు నద్భుతంబుగ 4 నగపడు రఘు 

వంశముకావుణ ! చాప4వర్భ మద్ది 

శుభతరాయతే ల స్తకశోభితంబు. ౧౧౪ 286 

యజ్ఞ ఫలంబుగా 4 యాచించె దానిని జనకుండు సు వ్రీత4శంకరాది 

"దేనవర్వులు మున్ను 4 పావనంబగు దాని వారొసంగిరి నర4వరునీ యింట 

నమ్మేటికోదండ 4 మాయుధథధోత్సవముల యం దెల్ల వివిధగంథ4ధాదికముల 

నగరుధూప సంబుల 4 నర్భింపంబడుచుండు నని రామునక్రుం జెప్పి; 4 ధవల మాని 
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తే, మునిసమూహాము దశరథ4థతనయులు దన 
వెంటరాలో్ళ బ్రృయాణ మై 4 వెడలుగటేిని 

న చటివన దేవతల. బిల్లి 4 యనియె మోకు 

భద్రమగుంగాత మోవన4వాసులార !. ౧౪ S87 

ర్ సిద్ధించం గార్యమిట నీ, సిద్దా శ్రునువసతి ననలి 4 చేరెన నిఫుడే 

యిద్ధతేవు జహ్ను తనయా కలం జని యు_త్రేరమున( 4 బ్రాలేయా ద్రిక్. ౧౫ 

చ. అని వచియించి వారిం నొనియాడుచు వీడొ_ని సిష్టనానుమై 

తేన రెడు నాశ్రమంబునకు( 4 దాను బ్రదష్నీణ మొప్పంజేసి పా 
వనమగు నాన్థలి౯ విడిచి 4 వారలతో, 6 బయనంబుచేసె న 
మ్మునిసతి, య చగేరంబునకుం 4 బోయిది యాగోనివెంట నాఘవుల్. ౧౬ $889 

. ఆ. మణియు బ హావాది4మండలం వాల్మియ, నహ్నిముఖ్యయాగ | వస్తువితతి 

శకటశశతమునిండం 4 ప. యనమల వ మాని4వరుని వెంట, 

weg 

తేన నళండు వారితో ల జనియె 4 వసష్టయు బూరము నస్యం డన స్పుడ 

సనగము ఇంశకే న4నంబస వోణను గాంచి యందటుకా. ౧౯౦ 991 
అజా శే 

"తే. దానితేటమున వనీయించి 4 తానమాడి 

రసియుం (గుంకిన ,నగ్నిహోళ త శీముల 'వేల్ళి 

యమిత శేవంబులం బొల్లి 4 రపుడు కౌళి 

కుని దమింగూడి కూర్చుండి 4 రనఘమతులు. ౨౦; 892 

క, రాముండును సోనరయుతుం, జ మానులకంజలీ యిడి 4 యటమునిపతియై 
రి 

థధిమంతుండై న యన్వి,శ్వామిశ్రుని నికటమందు $ సమధికభ' కిలా. ౨౧౪ 698 

న్, ఉపవిష్థుం? డగుచు: చేజం, బసరిమితముగా జెలంగ 4 నమృునిచంద్రుం 

దసనాభ తేజు జుం గని మ్యనసరాయశా "త్యం డగుచు 4 దాయం ద్రశ్నించె౯. ౨౨౦ 

లే, వన సన్భుధద్ధుల చే జూల 4 భాసిలుచు న 

యనములకుం బండువుగనున్న 4 యట్టి చేశ 
మి'దెవరిదొ వినంగోరెన 4 నెటుంగల జెప్ప 
వయ్య, గురువర్య ! మోకు శ్రేశయస్సు వెలయు. ౨9౪ 895 

గ, అని యడిగిన నారాము వృచనములకు సదు శ్లరంబు 4 సంపూర్ణముగా 
మునిమధ్యస్థితుండై తేఫమునం జాల స్ర ప్రనిద్ధిగన్న షశమునియిటువే ప్పె౯. ౨౦౪ 

ముప్పదియొక టన సర్గము సంపూర్ణము. 

MERRIER RIO 
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దడ కుక కుక నాభుల అ సకల యైదుం- 

"లే. బ బ్ర హూపుత్రులలో మేలు4బంతి 

కహుడు నహ్బధక వ్రతకుకులుం దః డఖుల య 

ధథర్యవిదుండొప్పు సుజనసంతతిని బూజు / 9) లా 

నలరం చేయుచు సుగుణాఖ్యుం 4 డగుచు మున్ను. ౧ 27 

క. అతండును నూపకులగుణాాన్వితయగు, వైదర్భియందు 4 విపులసుగుణసం 
తతినొప్పి తనకు నీడగుు సుతులను నల్వురను బడసె + సుతులవ్వానల్. ౨ 

ల్ో యశ మెొప్పంగం గుశాంబ4కుశ నాభులాధూ రరజసుంయనసువుమూ4 రాండ ల ప్రైజు 

" లసవృశవిక ము4+లయి భూస్థలంబునం దనరుచుండం్గ మహో త్బాహుై. న 

తనయవరుస్థల మహా4ధర్తి న్టులను సత్యవాదుల. గని తండ్రి, + స్వకులధర్ర 
మగు పుజాపాలన 4 మృనీవొందంజేయంగం గోరి పుత్రకులార ' ట్ట వాసల 

ఆ, పాలనరటువే సేసి 4 పడయుండీ పుష్కల, ధర ముం నటంచు 4 దం వ్రైయిస్ట్ర్ర 

పలుక లోకసమ్మ4తులగు నానల్వును, పురని వేశములను + బుద్ధి నెన్ని. ౫ 299 

నిర్మి ౦చుకొని రందు 4 నిర ర్మబగుణుండు, కుఠశాొంబు౭ండు గం న శాంటపురము 

వ. నుకీ ర్తి ఖీ దనకు కుశనాభు( డలవదించె వవముపపోద(త యూఖ్య్టి పురము 

గు ధర్గారణన్ట$క కమ్మునా ధూ_ర్తరజసుండు గిరి వజ$సత్పురంబు, 

వసువు నిర్మి ంచె సీ$వసు సుతి వమతివుంతుండై.న మవ్వసుశాజు 4 నగును జుమ్ము 

సే, సర్వతశ్రే వ్రములివి ర యే 4 సంచసంఖ్య P94: 592 ౪ 

నననింజుట్టి ప్రకాశించు 4 నల్హనదియ SES 

మాగధియను నుతింగని 4 మగధ చేశ 

మును ప్ర వేకించి యలరాను. 4 గనుము రామ !, ౮౪ 900 

కం ధరణిధరపంచకము, నం,తరమున మూగధియు. బూల+దండ విధ మునకా 

౫రమరుదుగం జెలలౌచు దా,శరధీ ! యిది వసుముహీశ$చం ద్రునిదసుమా, ౯ 

క, అరుక్రుక్కల సుక్న త్రము, లరుడగు సెరులును వెలయ 4 నానది కోను చా 

శరభ! పడమర కాదు, సరగున. దూరుపుననుండి 4 చతుర్హి. తమై. ౧౦ 90౪ 

సే, ధర్మ బుద్దియు రాజర్షి (తల్ట్భజుండు 

నై న కుళీనాభుండనో భూపుంథీడా ఘృతాచి 

యందు ను త్రమకన్యల 4 సుందరాంగ 
i) 

ముబను దగువారి నూర్వుర ¢ నెలమిం బడ సె. ౧౧ 905 

చ, పరువము రభూపముం దనర 4 భాసురభూవణ రాజి డాల్బీ య 

_త్హరుణులు చందనం? బు సును4దానుములం గయిన్సేసి కొంచుం డొ 

14 



106 

స్ 

జాన సశ్వాత్యకుం:. ట్రిం శ గకుణు అచట 

వీ నుదామాయణము 
ఆంధ్ర కేన (ద 

౧_్రిమెజుపుల్ చొంగగలిం 4 గాయము లొస్పల( బుహ్పవాటికాం 

తరమును సొ చ్చి యందుంగల 46 నాదము లొస్పంగం బాడి యాడుచు౯ా. ౧౨ 

విచియలం మోటు-చుం జి వృనవృ త్రి ట్రై కొొలంది6 

బరనుసన్ము వమునం "దేలి 4 నజలు చుండి 

రిట్లు సకతాంగసొంనరస్టి 4$ మెససచుండ 

నసనుహాపంబు తనరార 4 నబరుచుండి. ౧౩౪ 90౧5 

శ బ్రదమె గ దోంటుణో గ నిటశ4మై వన నరా రెడు డు నృయస ౧౦ క్లీలో 

నా యెంనాగ్క ౧౦౭ బువగ(నూంతర; మందు వెలుంగు, చుక్క బ 

గయ బొట్పుమోటి నుగు*ణావనళ9 మించుచు నంద మొపస్పంగాం 

(గొన సుము చలిగా టి నల శరం౫గనీ వాయువు సంతసంబున౯ా. ౧౫ 906 
us | 

వఎయుచుండుటం గాంచి యూ? వెొంచులార! 

క్ మూ సి సం గలి నొశకు నిత మోర 

లు భార్యయు గండు నా4యుసన్ననులను. ౧౫౪ 907 

. నునుజబుయముకొ దివొకసుం 4 గుంశలి కెట్లు పవాహసిద్ధియా 

నని నసది శంపనొంనవంఎ4దంబునచుహోానస నలార ! మిలీ 

మనుజత పిడి ని నిగర స4నుంబగు నాయువు. గాం శత్రు, యౌావనం 

బనువది చంచాంంబు గవ 4 యయ్యది ను ధ్భు సలయందు నన్నంగక౯ా. ౧౬4 

అతిచంచట నుటుగాన వ,నితలారా ! నన్ను మార 4 నెమ్మి దలిర్పం 

“లియా జేశానినంతే నె, చ మ్యుతినొంవని ని యాననంబు 4 చెప్పడు మాకున్. ౧౭ 

నే . అంతవూ నో మెకాదు మిో4చనపచవనిత 

బగుదుగని వ జెప్పినథయన్తై చేయు 

న్స క్ు వాయు 'బేవుని 4 సరసవచన 

వపటబముకొ విని కొంతలు 4 పరిహాసీంచి. ౧౮ 910 

పలికిది నిరగో నః స | చ్రంచమున 0 NH భూతపసం కిలో 
En 

Hoe NACE వసా గున న 4 వ ర్లిలుచుందును నీనటంచు ని 
ey 

ముం సజటుంగంగ6ల జూతెజడు ను నుశముం బననా ! యవమాన్హమొందయాం 

బక నేల ? మమ్ముంవలం4పషం జనుశ శ్లిధురీణు౦చెద౯ . 9ll 

. ఆిటిుంంగునమూ | కుశ నాణభుని¢కేము పుత్రి 

కంంనసటం౦-చు ( ,భంజన | 4 కాన నిన్ను 

నీకుం బ్రృభువగు 'జేవేంద్రు4నిం దగ నధి 

కారముననుండి క చుంగెం'గం త గణము సుమ్ము. 

వినునుప్పని మేమొనరిం,చిన నస స్మద్భూరిత్స సము 4+ చెడుం గావున దా 

నిని గాన నూగకునా SE మని మజియును వారలనిరి 4 యవానయువుతో ౯ 

se డు 
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కొ జనకుడు నీయీ దుర్చు.ద్ధి నెణుంగున యెని నీకు + దీమ్హాంతకుండొ 
జనకుండట్టిండు కాకుం, డోనుగాక నుణ్ోెక్, [పల్కు +నుక వినవయ్యా . , ౨౦౪ 

ఆ, సత్య వాదియైన 4 జనరుని దుర్చుద్ధి; వే నగారవంబు 4 చందునట్లు 

పలుక కుండ డవయ్య | 4 యెలమి నేని కత? డిచ్చునతనింబతీల+ నెంతు మేము, 

క, జనకుండు కొన్యాదానం,బును జేయుట ధర మట్ట4తండేవనికి న 

మునొసంగునొ యవ్వగుని నెగనుంగొన నెమ్మసములందు 4గాంతీంతుము సూ, 

చే, తం ట్ర యె జేండు పర దె దె దై వ4తేంబు మాకు 

గాన నతండెవ్వనిక నుమ్ముం 4 గాంతు నొసంగు 

నతండె మాకగు భార్త ర్రయం+చనిన వాయు 

నతిసమర్థుండు గాన న4త్యాగ్రహమున ౨౨౫ 917 

cio . వారలయేనయవ4 వారంబులం జొచ్చి గుజురూపంబుబ6 4 గూడు ము 

గాం జేసె; ; (నప్పుడా4కాంతలరత్నిమా శ్రా ాంగముల్ గలిగి నం 
మునుమానియతీభ యంథ4బునంగుంది) సవమాన కృత నామనత తమళ కాయా వ 

నింపంగాం గుశనాభు 4 నిలుసెరి కన్నీరు కాలువల పాజిం4గాం చపించి [ర్తి 

తే, సీగ్గుం ద త్రజుపాటును 4 జెంది భూమిం 
బడిరి కుశనాభుండెంతయు 4+ భాసమాన 

4 తనువ్రులం బాలు తనముద్దు4తేనయలిెట్లు 

భంగముం గాంచి దినత 4 వచ్చుటం గని. ౨౫ 918 

క, తనమనము త్రలపాటును, గని సంచలతం గనంగం 4 + గన్యకలారా | 8 

కోన జోద్యి మిద్దియే మొకొ, యనుమానము పిడి తేల్ప్యశనగు నా కెలక, _౨స్మోల 

క, అవవమూనపటు చె ధర్మము, నెనండివ్విధి వామనత్వ 4 వేర్పషం జలా 

అవవుతి గుంపుగ నొకవూ,ట వచదింసక యూరకుండు4టకు గత మేమో. ౨౬. 

తే, అనుచు గుశనాభభూపాలు. + డాత్మజలను 
గాంచి పరితాపమున: బల్క్ 4 కన్య శేమి 
చెప్పుదురొ దానినిను వేడ్క_4చేత నుండో 

మనసు నిలుకడ నొందిన4మాడి,_నంత, ౨౬ spa 

ముప్పది రెం::వ సర్షము సంపూర్హ ము. 

ఏ5. వ సర్షము. 
౮౯౫ 

-ంత్తురు బ్రృహ్మదత్తుని చరి ప్రేము. ర్రైధ్రుం- 

క మలినుంతు౭డు కుకనాభ, కీతినాథుండు. మ్రైమమోాఅిం 4 వెరి ప్పిన వాక్య 

ప్ర ప తలి౯ా విని స్వశిరంబుల, నతనిపదంబులకు య్ర్రుక్కి. 4 'యతిభ_క్షిమెయిన్.౧ 
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వలో క్ష పలక నరాచ్వూను కస్య, లిలాధినాయకునితో ౫ 4 నిట్లని తండ్రి | 

పాయం దొ సర్పాత్యికుం డలఘుబలుంచనిలుఆతయ + యవమానించెకా.౧ 

క, ఏనువుది యవ్వధవున్నకా గనండు బలవంతపబజుపంథగా ధర్మ ముగా 

దను దాని, నదియ మంగళ, మనియును బలవంతుణతూట 4  సాత్రండు తండ! 

ఆ, అట్టి యళుభ మార్ష4 నుందుం దా నిరతుంజె 
రి 

ధర్మ మును రవంతీ6 4 చలయపం డ డయ్యు 

వత పిత ణ్ ‘i నంటి 4 ముప్పుడు తండ్రి మూ 

పున్నవాండు జనకు 4 నుజ్జగించి. ౨౪ లర్ 
స న్స . 

క పతం గోరెమన టి స్వతం, శ్రతేం బూనంగ లేదు మేము 4 తేండ్రెంగెని సదా 

గతి! నీవె వేడికొమా, యతీండొసంగిన నుము గృహింపనర్హ్యతీగలుగు౯, 3 

షై, నీదు బననా ! కుభంబగుయ గాక యనుచు. 

బలుకు మూ మయూాట౧ంను వఏిన4కలయుపాప 

వుంనుస దింపంలగ నువ్శుట్లి థీ నాతండిట్లు 

(3 

నవముతిం బొందల! జెసని యయ ! యనిన . ర 9327 

. గురుపొరుషమున నొప్పుియు, ధరణ పాలకుడు సరనుళభారి కం ఉగుట౯ా 

వరుణులవా కర్టిములళా వుని, మరుత్తువై నలుగకొనియ 4 నుహిళలతోడకా. ౫ 
@ 

క. ఓరుపుగోల వారలు తము శనై నను ee సేసి+ రని ప్ర తికృతికా 

రికీ. జేయకి యంతేయు, “నోరుపు నొందుటయ "మప్పడొప్పుం జుండీ, ౫4 
ఖీ 

ఉ. కావున మరలి శ్లజీని 4 గార్హము గొప్పగంజేసినారలో 
po 

పావనచి తలార ! దిమొకొశిథంగిన నందటుయగూడి వంశముం 
మలం స 

గావలగంజేయంగా (వగిన4కార్య మొనర్చితీరిం 1 హే నాలు నో 

"ర్చ వరభూహణంబుగద 4+ యంచంగ య్ర్రులకుం బూరు పూ భికికొ. అ 980 

న. తుమ చూపుటయే కష్టము, సువుహితే భూ పాతీవిభ న్మశో భితుంగు న 

య్యుమరులు | త్రప్పొానరంచి న, సమయంబున. గష్ట్రతీరము 4 వవునుం బొందకా. 

ఆ. అంతకంెట మోరథ4బందజు నొకరీతి 

ఉమను జూపుటధథికి +కష్టవముగును 

యజ్ఞ, ధాన, సత్య, 4 యశముల, ధర్మంబు 

నటనం లుగు ఫలము 4 గయిగు క్షమను, ౭ 999 

సీ, కానం బుత్రికలార ! + తమయె యకన్పత్య, యజ్ఞ దాసంబుల+ట్లవులధర్త్థ 

మునగు; నోక్రుపుగల్లు4టనె చరాచరజగంబును భూమిపై ఫి నుండు | 4 నని నివచొంచి 

యమరవిక్రముండై న 4 యక్కు_శనాభోండు కొను రితీల వీకడు4కొలివి యంత 

గార్యమాహోచింపం 4 గడుం గుళలుంజొటవేతం గన్యాదాన4మే తెజంగున( 
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కే, చేయందగు సత్కు_లంబును 4 చాయముమొద 

లన గుణములుగల్లిన 4 నాని కెవని 

కీయందగు వీరినంచని(యెంచి నుంత్రి 

వరులతోంగాడి యోజించెం 4 బ్రజ్జ మెజయ. ౯౪ రి 

వ, వచేశమునయందు 4 నేకాలమున వీరి నీయంగం దగునంచు 4 నెన్నికమదిం 

బుట్టంగా మం త్రి స4మూపహామ్ముత్౮హాడి కార్భ మాలోచించు + కాలవుందు 

నూర సవ చేతస్కుడై. థీ యురుకరముంగళాచారుండై. చూళి యక +వపేధయబరంగు 

మునోవర్యుం డొక్క_ండు + మోదంబున౯ వేద, సమ్మతతపము నష్ట నొనరించు 

"తే. చుండె నక్కాలమునయందు 4 నూర్త్మిళ యను 
చానీకూంతురు సోమడ4మాననీయ 

_ చరితగంధర్వవనిత య చ్చటికి నేగి 

యతనిసేవించె రాను !'నీ4కగు ళుభంబు. ౧౨౩ 984 

క. మునిపలికి యక ధర్హ్యం,బున నిరతింగల్లు నాతీ4మునియా శ్రోమమం 

"జెనివా సము చేసి వుహో, వినయమున కొ సొల్పుచుండె వేడుకమిోజ౯. ౧౨౪ 

కో కొలది దినంబుల కమ్మని, కొల రె౯ా సంతుష్టి 'చేవ4థతాంగనయెశ నా 

మెలనాగచేయు సేవా, ఫలమగు కాలంబు రాంగం 4 బ్రవుదము మాజిక్. 

ox సురకన్యం గని సేవా, నిరతికి సంతుష్టి గలిగె 4 నీకు శుభంబా 

దరుణీ ! నీకుం బ్రాయముగ, జరప పందగు కార్భమెద్ది + చయస్టనం జెపుమా.౧౮ 

క, కోరినకోరికC దొచ్చెద నారీవుణి ! యనిన మాని4నాధుని మదిలో ° 

గూారిమిగలి౫ గదాయని, బారుగళసినము తనరు$చానయెణీంగ౯ా. ౧౮౪ 

క, మూటలనేర్పునం దన శెడు, బోటి! యిదే సనముయమనుచుశబొంగి వచించ౯ 

మాటలయందసద్భశ మగు, పాటనమున నలరు మాని4పాలకుతోడక౯ా. ౧౫ 

తె. బ్రహ్మవర్చస్సుశ నెల్లశవారి మించి, బ బ్రహ్ హూతుల్యుండవై తపో రాశివగుచు.6 

దనరుచుందును భారి కోశ త్తమ మహాత్మ !, యట్టి నీప్గదే నాకు4నాత త్మజన్లు. 

క, తనయుండు బి హో కిని గనువాండుగ నుండవలయు 4 తాసురమౌనీ! 

విను భర్త గలేన్ నన్నుం, గని యెంచకువుయ్య ! విధవం47గ వీవుదిలోలా. ౧౬౪ 

తే. నీకు శుభమగు మునివర్వు ! 4 నాకునింత 

వనుకం బురుషుండు తేండిపు4డును డలంప 

భార్యుగానేరివై న నేళబ హారి 

ణిగ నె యుండుదు నిష్టచేం 4 దగి మహాత్మ 1. ౧౬౦ 949 

క. మునివర! శరణుం సొచ్చితిం గనుకం దపళ్ళ క్ర నాకు 4 గరుణింపు మిశం 

తనయునన౯ బ్రహ్మార్షియుల దన యు బ్రసన్నుండయియిచ్చె4దనమాన సజుక్ , 
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ఆ, ట్ర హూవత్తులయ నంగ 6 4 ఇరగ జూశికువమూము6 

వను రాజకులజ 4 యాట నాత( 

డట్టివాంటో యయ 4 నటు గుథశనాభుండు 

దనయుబను నొసంగం.6 4 దంయయనపుడు. ౧౮ 944 

నీ. సోమదాంబకు నాత్మజుండగు నా బ్రహ్లనత్శుండు స్వర్షస & త్రనమునందు 

నిశ యిల్లు విభూలి 4 నలరు నింధ్రునిబా అ కాంవీబ్యోపుంమున. 4 గడుసమృద్ధి 

నివసించి ముండే స్కునీతీచే ముంచు నాకుశనాభ భు *పాల4కుండధుట హా 
అ) 

ద త్రునికిం వనశ4తీనయ'బ నారుర సియ్యుంచలం యూళ4నృపఫవ రెణుర్టి 

eh బెలువంగాం బంచి నెమ్మది + ప్రియమునొంద( 

దనదు తేజంబు దీవీంప 4 ధర్మబుద్ధి 

నొసంగె శక  సమానుండా 4 యుర్వివి భుంటు 

బారి బండాడె గ్రనుము త్రథస్పశ ముదమున,. ౨౨ 045 

చ. తమకరముల్ వుప్-విభందు 4 తాంకినయంత సె వారు కుబ్బభా 
Mae 

వమును దస్టీజీ జం-చి తాపమును 4 బౌసి యసం గను "కొంటియు ర్ు 
గలు రా 

నవుఐత గానుపింసు6 జెలుళఅవాటీరి వాయుసిము పొతన యా 
ఆ దా 

సృమదడలం గాంచి తండ్రి గుణ4నర్ట్యుని నాధునిం "0 దిరం“
దెన . ౨౨౦ 946 

ను. సరమామోడము నొంది యెంతేయును సం భఖాపించి జామాతనుక౯ా 

వరుణీసంఘముతోడ బుత్విజులతో 4 దాంబం'పెల గాంవిల్టము౯ 

జె పురికి౯' సశ న నుంతే సంతసమును+౪ప్పొంగంగం గోడం ప్ర నూ 

దరమొస్పం దగు భంగం గాం చెం దచదనయుకొ 4 చాత్పర్యు మేపారంగక౯ా. ౨౬ 

సృ అనునూపదారలం దోడ్క,ా గా నచ్చుటం జూచి యంగ్" 4 కోోోదికోం గాంచె 

వినుతించం గుళనాభుని, వినమో ర ఖువర్వ | యవలవృత్తాంతంబు౯ా. Dey 

ముస్చదిమూాడ వ సగము సంపూళ్ణవ ము. 
గ్ 

ఐల న్ న సరము, 
oR) 

ఒండుర్ణు విశ్వామి టు, ఖు కొశికినరుల స్ఫృలెంతు. చ్రుషుం- 

క్ష, అలబ్ర హ్యవత్తుం డీటు'పం,డిలియ శనపురికినేగ + చెలంతలతోడకళా 
aim es i 9 

గులమును నిలువలుల గొ డుకులు, గలుగుట క్ర _యిషఫ్టీ ౮ బేయ
64గడయలాకావిధిగ౯. 

క, తనయవపిహీనుం పగుట గుంత నాభుం డక. త దీర్చం4జూ లెడు, వొకయి 

సీని 'జేయుచుండ బి ఫ్థూకు6, దనయుండు దారుండగు కుముంయథతనయున క నియె౯. 

వం. 'సనయా ! భారి రుం తనూభ వుండు కౌ (రంబ లు నా (డూమనిం 

చును సీకాతండు *ధినానుమున మిం4+చుంజుమ్హు తత్సా) ప్టినే 



బాలకాండము = ౨౮ సర్లము, TL 

ఘనమై శాళ్వతవెనరీ ర్తి రియలరుం 4 గాకంచు బోధించి తా. 

జనియె౯ శాశ్వతధాతృలోకమున కం4చదోష్య ముమార్లంబునకా. ర 95! 

క. మతిమంతుండు కుశ నాభ,వీతివిభుండు ఘృతాచియందు 4 స్థిరధర్మగుణ 

ప్రతతియగు గాధి నామక, సుతునంతటంగాంవె నతండెోఫసూ ననుంగనియెకా. ౫ 

శ వజ లె ధన్యాత్తుండై గాధి(వసుముతిపతి, కుళునికులజుండ నెటం గాళకుల్ న్థ్గనేను 

గారికుండనై తిం జాల వి+ఖ్యాతింగన్న, సత్యవతి యక్క_యగునాకు4సరసధిహణ, 

సీ ఆమె బుచీకుండకా + ఖ్యాతింజెందిన మునిం బెండ్లాడిపతి కెద్ది 4 ప్రియమొ దాని 

నాచరించుచును చే4హంబుతోంగూడ స్వీర్లమునొందె నంతమా+తృంబె కాదు 

వినుము కౌశికి యను4వేర నుహానదియె పూజ్యచారి తృ్ర4యై వెలుంగు 

నట్లుండ నేలన 4 నై హికాముప్మీకములు గల్లుటకు స్లాఘ్య4మును బవిత్ర 

"త. జలముగల రవమ్యున నదియయి 4 యలహిమాది, 

నా శ్ర యించె చె స్వీర్షమునుండి 4$ యదతేరించి 

యామె 'పెద్దక గావున 4 నామెయందు 

గలుగు నెయ్యంబువలన సె 4 చెలమి మోటు. బా 954 

క, హీమవత్స్పార్శ ఏంబున సౌ,ఖస్టముగా నివసించుచుందుల 4 గాశికియును నా 

హి మవత్సార్శ స్రంబున నే, సువుహితగతిం దనరుచుండు. 4 జుమ్ము రఘువరా !. 

చ. బుతమున ధర్మనుందు( దగి 4 యెంతయు. బావనరూపయె ప 

వ్రతీయయి రయమప్పుమాజుచు స్ర స థవంతులలోసల వ సం. 

స్తుతిగను నద్ది నేనును గ +తు క్రి కొ యంచేయం దానిమాని యో 

ఖీ తిక కుదెంచి యిందు. గన్చత(శృత్యుడ నై అని జుమ్ము రాఘవా '. ౧౧౪ 956 

కే, నీదు తేజంబునంచేని 4 వేను బూని 

నటి ట్టి యజ్ఞము నెజవేతె 4 నయ్య! రామ! 

యిదియె నాదగునుత్చ త్రి 4 యిదియె యస 

దన్షయోత్స్చ క్రి ప్ర, చవితమ+ హార్య తేజ 1. ౧౨౪ గ్? 

అప్పటి నీప ప్రృశ్నమునకుం జెప్పితి నీదేశవిభవ 4 సిద్ధుల రామూ | 

యిస్పటిగాధల నేం జస్పుట చే రా కి కొంత థీ చేలైను సుమ్మో | ౧౨ 959 

. నిదురింప్రుమింక నీక ; భై వయంబులు గల్జుంగాత ¢ మోశాకుత్ స్థా | 

నిదురను మానిన, గతి సాగదు పతులు  తికుగకునికి? థీ నదలవీ్ ద్రువుముల్, 

న. 

0K 

చ. పులులస లరణన్టజంతునులు 4 భూరువా భాగములందు నిద్రతో 

మెల గెడు శు నన్నిదిక్కులను 4 మిక్కిలి చీళటు లానరించెడుక౯్ 

మెం మెర సంజయుని నదె 4 మింట దురంగవాః ఖంబులె న ణా 

రలుడువునొస్పం జూడంబటె 4 రాజిలు నేత్రము లొప్పునట్లుగ క = ౧౬ 960 
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క, చలివెలుంగులు గల శశి తమ,ములం చజెందుచు. బ్రాణిచి_శ్రశముల కాత్శకోరం 

_ బుల నుల్టాసముం సూర్చుచు, నలరుచు నుదయించెం దూర్చు4నందురఘువరా! 

తే. నిశి. జరించెడు ఘూకాది4నీశజములు 
తిరుగుచున్నవి యిటునటు 4 తీక్షయాపు 
బగుచు మూాంసాశనులు నగు థి యతరాత. 

సులగణము సంచరించెడి 4 నలుడెసలను. ౧౮ 962 

చ, ఉరుతీరనై జ తేజమున 4 నొప్పువముహోముని యిట్లుసల్క _ ని 

ద్దురం గన నూరకుంగ ముని4థూర్షటులబందణు మేలుమేలటం 

చరగుదుగ సన్నుతించి కుశ్4కాన్వయ మోయదడి గొప్పడాచు ధ 

ర్యరతిం జెలంగుచుండు. గళ రాజకులోద్భవులందణు _త్తీముల్ ౧౯౫ 909 

ను. చతురాస్యుం బురుడించు వారు లసద్మచ్చఖ్యాతింగన్నట్లి నీ 
వు తగ౯ా గాధిసుతా ! మహోత్తుంయవు త4ద్భూపాలసంఘంబులో 

శీతి నీనంళముం జక్క_యగా వెలుగంగాం 4 చేయుకా సరిధ్వర్యయం 

చతిసంతోవమునక౯ొ నుతింప నతండు+ద్యున్నా 'దమగ్నాత్ముండై జె. ౨౧౦ 965 
rf (0. 

"లే. అ స్తమించిన సూర్వ్యునిశ$యట్లు నిద్రంబొం దె లత్మణుతోన 'రా4థముందు నిదుర 

వలన నించుక విస్యయ+ మొబయ మాని,దివిజవర్యునిం బొగడి నిఖద్రిం చనంత, 

ముస్ఫదినాబ్లవ సర్లము సంపూర్ణము. 

54 “వ సర్లము. 

-ంయ్రైయి గం గా పార్వతుల జన న్ఫత్తాంపము, ఇయం 

వీ ఆనదితీరంబుళశండు మానుఐలనాడి రాత్రి సేషమును ని ద్రాభరమున 
గడిపి గాభేయుండు 4 గ (గ్ర్న్నన మేలని తెల తెలవాటుట 4 బలిసి రాను 

చంద్ర ! రాత్రి గకించ 4 జరగుచున్నది తొలుసంధ్య, 'లేలెన్నిత 4 సత్వ్రరముగ 
యి 

నీకు ఘభంబసుం 4 గాక ప్రయాణంబు చేయంబూనునుటన్న 4 జిన్ని సోద 

రునితోడ లేచి ప్రొద్దున. చేయం దగినట్టి కార్భంబుణం దీర్చి 4 గనునమునకు 

తే. సమ్మతించి మునీంద్రుతో + వాసు కేం న్ర ! 
పావనజలంబు గల్లు నీ4భవ్యనదియు 

నల్పజలమును బులినకశ4లాభి రాను 

మును నగుచు నొప్పుచున్నది 4 కనహీతేముగ, 30 966 
క, స్పనసాహాయ్యము లేకయె, స్రవంతి దీనిందరింపం 4 జూాలుదుమిపుడె 

ట్రివిధమున నిందు దాంటం,గవచ్చునో తెల్పునున్నం 4 గాళికుండు తేమికా. ఈ 

కొ, -ఈదారి దాంటనలెనని, యేం దలణితి మున్నె మదిని 4 నీషథమునచే 

పోదురు నువహాగ్ష సలనంగా, నాదాగిన నే ప్రయాణమయి 4 యందలటొగిక౯ా. ౫4 
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చబూలకాండము = ౨౫% సరము కేం 

చనుచు వనౌఘుముక౯- గనుచుం 4 జయ్యన దూరము పోయిపోయి యా 

దినమున నర్ధమేగంగ, నదీవర నాం బృథుకీ ర్తింగాంచి స 
మునిగణ నసేవితాంగియయి 4 పొల్పినగంగను జూచి రద్దిపా 

వనజల మొప్ప హంసము+ఖవారి పత త్రియుతికా వెలుంగుచుకా. ౬ 969 

కనుంగౌనంగాం దగునాగం,గను గాంచి ఏ మునీంద్ర గణము 4 మ్మా పతిసుతు లు౯ 

మనముల6 బొంగడు మోదం, బున నాతీరమున విడియం4బోలునటంచుకా. 
ఎంతె ఇల్లీ , నిశ్చయంబు సెన్స్ ఖీ నిల్చీ యవ్వల జల,కంబులాడి వారు 4 కృమము దప్ప 

కుండంబితరులకును4నొగి బుషులకు. దర్ప,ణమునొనర్చి వేల్చి45 ముదమొప్పు. 

, యజ ర్ష్టమగుట థీ నవమృుతతుల్వుంబగు, నాహావిస్సు మెక్కి 4+ యనతిముదంబు 

పొదలునట్టి చి త్హ్రథముల నిర్భలంబగు, గంగ యొడ్డుం చేర 4 కలీవీ వారు. ౧౦ 

. ఆగాధితనయు మ4హాక్మనిం గ్ ల్బుచు. గారు చుండిరి చుట్టు 4 కుతుకములర 

నంత నప్పుడు రాము 4 4 డాకాళికునితో హో డం బలిశ నీగంగ త్ర త్రీ4పథములందు. 

బ్రవహించినట్టి యథ4వ్వా గను వినువీంపు మద్ది ముజ్జగముల 4 నావరించి 

నపనదీప త్రి యగు 4 నువధి నెవ్వధిం జెంచె విసంనోరువాండ నే4ననిన నతని 

ప ప్రశ్నేమాత్మ ను బురికొల్ప 4 బ్ర హ్యమౌని 

చొనియుత్స' _త్రీవృద్ధుల. 4 బూనశప్పం 

దలంచి యిట్లను 3 గ రిక 4ధాతునిల యు 

డైన తుహి నముహీ ధ్ర నాశయకుంయ తనరు. ౧౩౫౪ 978 

. అతనికి లోకముండెచటనై నను జక్క ందనంబునందుం దు 
ల్హితేగలదంచుం జె ప్పందగ4 నట్టికుమారికలిర్వనై రి మే 

రుతనయయా నునోరమ సురూప సువుధ్యమ యొనతన్వి యా 

శీ తిధరవర్యుపత్నియయి 4 చెల్పమరం, గనె, గూతులం దమికొ. ౧% 974 

ఇరువుర యందు శే వలిని 4 యీమెయెపెద్దది యూమెచెల్ల లై 

పరంగు నుమాఖ్యయే; | తి సథ4వాహినియె  కగునటి గంగని 

మ్మరుదుగ -జేవకార్యమును + సార్ధకమై తీనరంగంజేయ భ్ 

ధర యనిటేవతల్ పలుక 4 ధర్మ వోటంచు హిమాద్రి, వ్రీతితోక౯. ౧౭4 975 

. ఇచ్చవచ్చినట్టు 4 లెం చేని ప్రవహింపం జాలి లోకముంకు + మేలిపావ 

నత్వమొసంగు గంగ నె నై జపుత్రి కనిప చ్చ, ముజ్జ్ఞగములకు పాంతథమును దలంచి, 

సురలు త్రీలోకహి శంబును, నిరతము ిరుదురు గాన నింగికి హివువ 

ద్వరకనన్థక గంగను సృత్వరగతిం గొని చనిరి పండెం 4 దమ పనియనుచు౯, 

తుహినభూధరుని కూంఛ+తులలోన రెండనడగు నువు యుగ్యమానట్టి వృతీము6 

గొని తీ వృతపమె యా4ధనమని భావించి పరళివుంగోరి తసంబు సల్ప 
. లోకనమస్కృతయా కూంతు నునును సమానరూపుండయి 4 మాన్యుండై న 
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శంకరునకు నిచ్చె 4 లే లవర్యుండిట్లు గంగానదియు నువ్వా4కాంతయునిల 

తే, సర్వజనపూజనీయలు 4 చారుగమన ! 

రగ 

"తే, మొదలుగా నీసుదంతకుం 4 బుట్టు భూత 

| కాకుత్ స్థ! మును నీల4కంశుండు పార్వతి బెండ్లి యాడ తవస్సు4పె 

వత్చ! ముమా గ్లములను బో 4వంగం జూలు 

గంగ యొటు తొ లపాఅనో * గగనవుందు 

నావిషయమును 'దెల్పితి 4 నవలఏినుము, ౨9౩ 978 

. దూరితాఘు యగుచుం 4 దోయ న స వావాసం 

పూర్ణ యగుచు నలరు 4 భూధ శే రేరజ 

తనయగంగ, డేవ4తొ నదియయి చేవ 
లోకమునకు చాన 4 ప్రాంకె రాను 1. ౨౦ 979 

ముప్పదియెసనవ సర్లము సంపూగ్ల ము. 

౨౬న సక్షము. 

_ంర్టుర్టు పార్వణ సృతౌంగము, య్రైద్దుం- 

అనియతండిట్లు చప్పుటయు 4 నారఘుపుంగను లిర్వురా కథ ౯ 

విని ముదముంది యిట్లనిరి 4 వేడుక మోజు సూనివర్య గో 
నో శ్రైనృపలి పెష్టకూంయరయి 4 చంజిలు న్. వలినీచది త్ర బ్రాముక్ 

వ్నుతము ధర్లయు గమును 4 వింటిమి మా రిసుమంశ చెప్పల న్. ౧ 990 
. సకలమెబుంగువాంచడవు విఠళశాలతరంగిణి? దైన గాధనుం 

బకటముగాంగ భూస్థలిని థీ స్వర్ణమునందగు దానిన గా 
న మెజిగింపుమో క్డుం ట్ర 4నిద్దినిగాంచిన శె బరాజక 

య 
నస్టిక త్రీసథంబులం జనియె4నంటికి దానికి పేతువెద్దియో. 3 981 

. సరిదుగ్సమ గంగ యదే, కరణిం ద్రిపభగ యటన్న 4  భ్యాతింగని నియెకా 
అరువగు కృత్యము లెయ్య్టనిి జరవి  నదీనర్య యనెడు 4 సత్కీ_ రింగ నెల ౮ 
అని యడిగిన రాకొమునులల గనుచుం దవోధనుండు గంగ4గాధను మోసే 

వినిపించెద నంతేయునని, మునినుధ్యస్థలి వసించి + ముదమున6 బక్కె_౯ా, ౫ 

౦పుంగల్లు 
వాండయ్యు వుస్మృథ థ4వాణాగ్నలం దవించిపార్వతీం గని వూహాథఫరవమక్ుం జయి 
శావు శేళింసాడో థీ గా సమక నందమరనర్గ సహస్ర థమశ్తు XX 

గాని కుమారుడా4కొంతయంసత నికి, గలుగ యెక్టను సుర4గణము ద్రహ్మ 

మును సహి ౦సగ నెవ్వండ+గును సమజ్ఞం 

డని భయంబునుబొంది యశ4య్యమరనాథు 

కడ కె చని సాగ్నిముక్కి. యళీప్పుడిటులనిరి, ౮౪ 98 | 
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ఉ. నీవు జగద్ధితంబు మది + నీల్పీ తదాచరణాదరుండ వై 

చేవవరుండవై. తగుదు 4 చేవతలిప్పుడు నీమహోం,ఫ్రీ రా 
\ 

జీవములా శ్ర యించిరిడె 4 చెలమరం గరుణింపవే మహో 

చేవ! భవతు తేజమున 4 దివ్వసుతుండుదయింప నాొతేని౯. ౯౪ 98న 

క, ధరియింపలేవు లోకము, లరయుము తద్విధము మదిని + నామ్నాయో_క్రం 

బురుశొంతమునౌ యోగము, గిరిజాయు క్రముగం జేసీ 4 కీ ర్తింగనుమా, ౧౦౪ 

తే, మూండులోకమ్ములకు హితే4మ్యు నొసరించు 

పనికి. చేజబోమయంబగు 4 తనువునంబె 

నీదు రేతస్సును ధరింపు 4 (నిఖలలోక 
ములను గావుము తన్నాశ4ము హితమగు చె. ) ౧౧ 987 

చ. అనియిటులాడుచున్న దివిథజావళవా కష్టము లాలకించి లో 

కనిచయశొసకుండు శితి4కంతు(డు చేవతలార! యట్లయా 

ననిమజియు౯- వచించె నింక + నట్టులె దినిధరించునాండ నా 

తనువున శె లరాట్బుతీయు. + దాల్చును కోణితమాత్య యందున. ౧౨౪ 998 

. సురలును 'తోకంబులు సు,స్థిరసౌఖ్యము నొందు గాక 4 చెప్పుద వినుండీ 

సురలార! మునుపె జూజీన, వరమాముక తేజమును చనెశవండు ధరించుకా. ౧౩౪ 

ఆ. అద్ది నిరుపమాన 4+ మగుట స్పస్థా నమ్ము, నుండి జూాజీయుంట 4 బెండువడక 

తల్పం జూలువానిం 4 దలంవోసి చెప్పుండీ, యనిన శినునితోడ4ననురులనిరి, అర 

క. చలనము నొందిన తేజము, నిల యిది తాల్టునన శంభు. 4 డిల విడువ, 

య్యులఘుతమ లే జ మప్పుడ, కలయక వ్యాపించ సగిరి(కాననభూమి౯. ౧౬ 

ర్న 

లొ . ఇట్లు భూభాగంబు 4 నెల్లను లోంగొను నాపఏర్యమును జూచి 4 యమరు లెల్ల 

భయంపడి తమవలెశభయమునొందినయగ్నింగని నీతియ్లొకో4 గంధవహానిం 

గలిసి ప్ర వేళింపు 4+ మలరెడు శివపీరమున ననంజొచ్చి దాని, ననలుండు 

వ్యాపిరచెనందున + వాయువుతోంగాడ నది క్వేతపర్వత 4 మప్పుడ యం 

కే, గాలపరిపాకవశమునం 4 గమ్రశరన 

ణముగ నదిమా జె సూర్యాాగ్నిశసమముగా౭గ 

వెలి నయసన్టిది యద్దానిశవలన( గలిగె 

నగ్నిజుండు కా క్రిశేయుండు + నైనసుతుండు. ౧౮౪ 992 

చ. అతండురు కేజుడై. వెలసె 4 నంతట మొానులంగూడి బేవతా 

ప్రతతివ్యవాయముం జెబుచు 4+ ప పడ్గతింబూనిన దానం గోపమా 

ితళళ శె లజూతలను 4 జెంచెనొ ? చుముకా? యంచు వారియా 

ద్భలి గనం గోర్కినర్చృనల + నెంతయు. దన్పెను సంతసంబునక. ౧౯౪ 998 

క. తదనంతర మూాపార్వతి, త్రిదళులం గని యిట్లు పల్కె6 4 (బ్రియసంగమభం 
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గదకృత్యము చె చేసితిరి గ,ద దానికీం య తి పలంబు 4 తస్పుక గలుగుక౯ా. ౨౦ 994 

ఆ. దాని ననుభివింస4నగు మోకునని భాస్క, రాభ గుస గరిజ4$యపుడే జలము 

గొన) సకోప సచి గశమును ర సినయనంబు, అనుర గామముమ4నమురుల | కిట్టు, ౨౦౪ 

చం తనయుని గాంచంగోరి ప్రమ 4దంబున భ రను గూడు "వేళ 

ప్పనికి విఘాతేముం nosey: ఇబూానీ టి రట్టులె ౌ ట నిం 

కను బడయంగ నేరరు స4కాంతలయందు( వనూజులకొ భవ 

ద్వనితలు నేంటినుండియును 4 వంధ్య ల యాొాదును నికేయంబుగక, ౧9౮ 996 

క, అని సురులకు శాపంబిడి, తన శాపవముహాన్న భాధ 4 ధరణికిం గుం 

పను వలంచి యాని ధరణ 1, విను నీవిశో నూావరాది  వివిధవిధముణకొ, ౨-౨౧ 

"లే. మూడోయబడుదును పెక్కు. రా4ీజులకు భార్య. 

నగుదు, వో దుష స్ట్రబుద్ధి | నాళ*కాత టో ౦దు 

గలుగుటకో నోర్వవై ని 4 గాన నాదు 
శాపముస నీదు ప్రకృతి చం+చబతనొందు. ౨9|| 998 

oP Mou ne 1 1] టు తి or aoe wee యిరి te స్త్ తీసయజనితే సంత సమును, గనకుందునుగాక నీవి4కలా భూా'దేసి! 
యని శవియించెను; శాసనం, బును గని నెగ్గంది, 'రాఏ4బుధు; ఎట మోదక 

(4 

చ. వారు గిరీంద దవుత్ర త్రీ యిడి+నట్టి మహ గరశా సపానకుకా 
మరలుపరాము దివిజ మండల మా గ్! వవీంచుచుండ "నె 

వ్వురుసను జోడ'రామి6 వస సాష్టంతముసం వంపోనిపోయె న 

వ్వరుణుని యాధిపత్యేమున + వర్గిలు దిక్కున కాగ 'బేవితో౯. ౨౫ 1000 
క. చనిచని హీమవత్సార్శ §o, బుస ను గరముందు దా స 4 మూగ్థంబున ద్ర 

వినింగూడీ తపమొనర్చ్పం,గను సం] ల్పింష ద నీల4నొంపుండు వతా!. ౨౬ 1001 

తే. రాను! విస్తరముగ గిరి4 రాజ మ్ముపి 

చరితమును. జెవి ప్పీనాంపి ల+వృణుయ నీవు 

గంగముహీ మము, స్మ్క_ందుండు 4 గలుగుటయును 

"జెలుపువాంత వినండగు 4 నెలమి దీని, ౨౭ 1002 

ముస్పదియాటణి వ సర్లము సంపూర్రము. 
భం 

౨౭-న సర్లము, 

యుడు. కుమార సూ మీ జననము. యిం 

ద తొల్లి ను హేీశ్వ్రరుం థీ చుల్ల మే కాగముగాం దనరారంగం 4 గడుందపమ్ము 

వయుచుండల సురల్ 4 కలి ఏ సురమానులు ఉనాఫతిని గోరి 4+ స సృష్టీక_& ర్త 

కడ కేగి ఏతిహో త్రుండు న్ధ (కు (డాదిగాణలుగు చేవత లు 4 గాఢభ క క 

_ ఖాగవంతుండై న య బ్ర వాం బ్రణమిల్ల మును నూకు శేనాహతినిని వ మోర 
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శే. లొసంగి యుంటిరి. గాదె [యా4యు గశత్రు 
సూదనుండ గునట్టి త్రిళళూలి యిప్పు 
డట్టికృత్వ్యంబునకా నిల్బ4డయ్యెం దండ్రి 

యగు నతండిప్తు తుహి నాచలాగ మందు]. ౨౪ 1008 

చ. పెనుతీసమూని పార్వతిని 4 బ్రేయసిం గూడియె చానిసల్చుచుకా 
మనమున -దేవకారస్టిమును 4 మంతేనమైనను జేయకున్న వాం 
డన నింకంజేయంగాందగినథయట్టి జగద్ధిత కృత్య మెద్ది! యో 

వనజభ వా! ఘటింపం దగు4వాండవు నీవెకదా మహ్మోప్రభూ!. 36 1004 

కే, అంతయు నెజింగినవాండవు, చింతించిన మాకు నీవె 4 జీవవునుచు ని 

బ్రంతయు నాడిన సురవా, కృంతతి విని లోకక ర్త 4 సకలమెజుంగుటకా. ఈ 

చ. హరుండు మహోగ్రమౌా తపము 4 నందినవాండు మరల్పరాదదే 
వరుసను దత్స/యత్నమగు 4 వట్టిది యంచుందలంచుచుకా మనో 
హరతరవాక్యముల్ పలికి 4 యయ్యవురావళి నూజడించి యో 

సురవరులార! శే లసుత4సూనులం గాంచకయుండ మిమ్ములకా, ౫| 1006 

క, శవీయించెంగాన నింక మిరు పశంతులనలనం బ్రజను 4 రూఢిగం గన లే 

రు పతి వృతేయగు పార్వతి శప పథమమాఘమ్లు మోకు 4 సంశయ మేలా!, ౬ 1007 

చ. బుతము వచించినాండ గతి 4 యేమింక నందురయే న్వచించెద౯ా 
పాుతవహాండి మహామహిమ 4 నొప్పెడు నభ్రసరిత్తునందు స 
త్చుతుంగను నాతేండుద్ధతుల 4 శూరులనవై. కుల దు ౦ప శ కుండా” 

నతండగు చేవ సెన్యప 4 యాతని నగ్నితనూజుం ఛే చ్రేమడేల. ౭ 1008 

ఆ, శె లరాజతీనయ 4 సరిదు _త్రమఖ్యాతి, నలరు గంగ గాంచు; 4 నప్పవలని 

వ్రీతిచేత నుమయు 4 నాతనిం గై కొనునలరుం డింక సంశ4యంబు లేదు. ౮ 

క వతురాస్యుం డిటు వల్క్మి_నం గృ తాధ్ధులుగం దమ్ము దలంచిశయెంతయు భ క్షి౯ 

ఛతధ్భతికి (మ్రొక్కి, పూజిం,చి తరలి గని రంత ధాతుచి త్రితశిఖరి౯.౯ 1010 

శే. అద్ది కై లాసమనువేర 4 నలరు నచట 
హరుని తేజంబునందు మూ ర ఈ శ్రింతేరమున 
నున్న యగ్నినిం జూచి యోా4హుతీవహా! తి త్రి 

దశులకార్యంబు ఘటియింప 4 దగును నీకు, ౧౦ 1011 

చ, విను మది యెట్టులన్న గురు+ఏర్యము గల్లినవాండపీవు కా 
నున, దుహినాద్రిజాతయయి 4 పాల్చెడు నాకధునీలలామ మం 
దున శివపీరస్టము౯ విడువను + తూర్హముగా నని యాజ్ఞ సే సేయ న 

య్యనలు(డు నళ్లుయాననుచు 4 నొదృతి వారలంబంవీ యంతట౯ా ౧౧: 1012 

క, గంగకుం'జని యతండిట్లనుం బొంగారెడు చూలుం దాల్చు 4 పొలంతీ యిదియు 
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త్రుంగామోదదమా సురృపుంగవులకు ననుచు నగ్ని+పూన్కివచింవాకా, 

చ అనలుని మాటలకా విని, యొ*యారము మోజులో నొక్క లమయై 
తనరెడు గంగంజూచి మహిళతంబగు రూపపిలాసమెన్ని కా 
మనియతే బద్ధచిత్తుండయి + మానిత శంకరవీర్య మంత నొ 
య్యనం దన దేవా భాగముల4$యందలశరా రెడు దాని నగ్నియు౯. ౧౩ 1 

ఆ, విజిచి గంగయబట్టి 4 తేన సేయక దాని, యవయనముబయందు 4 హరునివీర్య 
మపుడు కొంత లేక +వ్యాపించున టుగొందడ్ పె నద్దిచెలంగె4ననువునిండ.౧౪౮ 

౧౨ 

ries . దవాను తేజము తన్ను + దహియింస సతిదుణఖతాత్య్యయగంగయ+య్యమరవరుల 
'కాబురోహితుం 4 డీడురిండునగు నగ్నింగనిపల్కె నీకేజ4మును ధరింప 
జాల నయస్టీది నృద్ధి$నేలాగునం గనుననిన హుతాశనుంజనియె నిదియె 
హి నువదద్రీశ్వర + మిద్దానిపాదంబునంబె ౧ాగర్భంబు 4 సుందరాంగి 

"తే. యునుపునున గంగ యమాట 4 విని యెనంగు 
"కాంతీ నల రారుచున్నయా4గ ర్భృమచట, 

దనదు నవయవములనుండి 4 తపషయక విడి 

చను, దరంగిణెనుండి దద ధరంబొంది. ౧౫|| 1016 

చ. తేన రెడు రుద్ర తేజమది 4 త స్టహిరణ్యనిభంబునై లస 
త్క_నకము మేలివెండియును4గా నబరాశెను గృప్షవర్తమూ 

బం £9 

నినుమును రాగియుకొ గలిగె 4 నెంతేయు నందలి కూరా తకా 
౫నయబణె వీసముం ద్ర, పువు4గా నటం దన్మ్యల మి లజింగునక్. ౧౯౪ 1017 

ఆ. గంగనుండి వెడలు 4 ఖంపపరళుఏర్య్రుమిలను వివిధ భాతుథవులుగం బరా 

నట్టుగర్భమునుస 4 నా క్వేతపర్షత, జనితమైన జోల్లు 46 వనము మిగుల. ౨౦ 
క. దానివెలుంగున మెజియుచుం దానాపర్పతముతోడం + దసనీయనుయం 

బె నటీ. గన్పడియకా రషముభూ నాధకులాస్థచంద్ర,! 4 పూనిక వినుమా!.౨౧ 

జే. నాటంగోఅె సువర్ణ ను4నలసమాన 

"కాంఖిం దగి జూతచయాపవముకొ 4 ఖ్యాాలిం బడసి 

బురుష తార్టూల! యావనం4బున( గలతృణ 

తేరులతాగల్యములు స్వర్హ 4తం జెలంగె. ౨౨౮ 1020 

ఆ. గంగ తల్లునందు థీ గర్భంబు విడిచిన, యంత నీళున్రు పుళ్లు 4 సమరవిభుండు 

మొదలు గల్లు బేవథముఖ్యులు కృ లతిక,లకుం గుమారునిచ్చి+లలిశభాణితి. ౨౩ 

సీ, శీర ప్రదానంబు 4 వేసి యాతేనిం బెంపుండని నియోగింప న4య్యతివ'లెల్ల 
మా కెల్లందన యుండ 4 గాన యాతండటంచు మంచిసం కేతమ4మరులతోడం 

గావించుకొని యస్తు 4 గల్లిన శిశున్రున కెలమింబాలొసల మొదలిడిరంతం 
గా  ర్రిశేయు(డటన్న + ఖాస్ట్రతిజగ త్రయంబున బొందు నీశిళు4వనుచు సంది 
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శే, యంబు లేదనుచును బల్కి_ 4 రమరులెల్ల 
వారిపల్కులు విని యల్ల 4+ వనిత లగ్ని 

భంగి గురుకాంతి నొప్పి గథర్భజల మందు 

మగ్నుండై యున్న ముద్దుకుళమారుం గాంచి. అి౬ 1022 

క, ముదమున గర్భ స్ర నమెల్లం దొలం గెడునట్లుగా జ4లకవమార్చిరి యూ 

ద్రైదశులు స్కందుండనువే, రొదవును ఏనికినటంచు4(నొయ్యనంబల్క_ క ౨౬౪ 
తే, స్కందుండను ఖ్యాతినింగాం చెం 47 ర్రికేయు( 

డపుడు గర్భ స్స వమునుండి థీ యవనింబడిన 

కారణంబున, నంతన4క్కాంత లెలమి 

స్నానకృత్యంబు చక్క_6గ 4 జరపీ యవల, ౨౭ 1024 

చ. జకలనసమాను స్కందుని సు+బాహూుని గాంచి ముదంబు మాజటుంగా 

నలరుచుం బాలుచేంపం దమి 4 నంగన లాతనికిచ్చి లరాతండు౯ 

వెలందుల నాక్వురం దనుప 4 వేధరియించి షడాననంబుల౯ 

బొలుపుగం బాలుంద్రాగి సుర4భూపణుండై. తనరారె నంతటకా. ౨౮౪4 1025 

క. ఒకొదినమె పాలుద్రావంగు సుకుమార శరీరుండయ్యు + శుంభదభంగ 
ప్రశటమహోపఏర్యంబున, సకలాసురనరుల గెలువం + జాలెను రామా!. ౨౯ 

కం తనలపురోగముతై సుర, లనూనకాంతిని వెలుంగు 4 నాస్క_ం౦దుని చే 
ననికరసేనాధిపుంగా, ఫఘునతరసంతోషమొప్పం $ గావించిరి సూ!. 304 1027 

తే, గంగజననంబును వినంగ 4 గాంశేగలి 

యడిగికివి స్కందజననంటె 4 యట్టికథకు 
వి సృృతినొసంగుం గావున + విస్తరించి 
చెప్పి నాడ బవిత్సమై 4 చెలంగు నిద్ది. 53౧౮ 1026 

తే. ధన్యమగు నిద్ది యెన్వండు 4 ధరణ స్కంద 
భక్తుండగు నాయువుం బుశ+పౌత్రసహితుం 

జె వెలంగుచు నంతనుం4ఉదాకు వూరు 

తోడి లోకంబు నతడు వొం4దు. జుము రావు!. 1029 

ముప్పదియేడవ సర్లము సంపూర్ణము. 

5౮వ సర్లము, 

-ంర్టుర్లుూ సగరచకృృవ ర్తి చరిత్రము. య్రైర్టుం- 

చ, అనికుతికాత్త్మ జన్ముండీటు 4 లారమఘువకున్టనకభ్రై గంగ గా 

ధను డెలియంగం చెప్పీ మమ్మత౯ వచియించెను వెండియుం బ్రజూ 

_వననిపుణుండు ధర్మనుతి 4 నర్జిలుచుండె నయోధ్యకీళుండై. 
మును సగరుండు కూరుయయి 4 భూపతి సంతతి లేమి దానికై. ౨ 1080 
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క, మనమున నువిళూరుచు,. జనపతి సంతతిని బొంద 4 జను నిశ ననియో 

త్తే, 

రో 

ox 

జనసేయుచుండె నాభూ,పునకిరుషరు భార్యలందు 4 బుధనుతయగుచుకా. ౨ 

సత్య వాడిని ధర్శసం4స క్షచి త్ల 

మొన "నిని తొలిభార్య 4 థీ యగు; నినర్భ 

రాజప్ప త్రిక యామె, యశ సృలిమయాప 

సుమలికొశ్య సత నయయకా 1 4 సుందరాంగి, 3౪ 1082 

. సగరు శెంనవపత్ని 4 సత్కీర్తి రాజిల్జై వారితోంసాడి య4వ్షసునుతీ శుం 
డలతుహినాద్రికీ 4 నరిగి కత్ప్రత్యంతసర్వతంబగు భృగు ప్రస్రవణము 

నందుం జేసె నపంబు 4 నంతనూఅిండులు నిండ సూ; నృగవాది 4 మండలమున 

నాద్యుండ్లై తగు భృగు4నను మహాముని వారిశేషమునకుం స్రీ తి(నపుడపొంది 
సగరుం గాంచి పల్కె 4 సంతతి మెండుగ. | 

గలుగంగలదు నీకుం 4 గడుయశంబు 

దాన భూఠతబమునం 4 దగుఃబురువగ్ల ర భా! 

వంగ కనునిగాంచు ఛీ వనిత, రమొషని ను, ర్న 1033 

. అజువది వేనురు పుత్రుల, మణి యొకసతి గనునటంచు 4 మానినచింపా 

సెజినొప్పు సడంతలా. యి దృజు నారాధించి మాని4తల్టజు భృోగునికా. ౮౪ 

. అలిశయంబగు సంతనం+బంది కల్లు 

మొగిచి సల్కిరి మానీంద్ర, + ముఖ్య! యవథె 
యొగకుమారునిం జెక్కండ 4 నొగి వెవరు 
కాంచు వినంగోరెనము చెస్ప్కమెంచి మదిని. ౧౦ 1085 

ఎవ్విధినీవు వచింతువొ, యవ్వనితకు నెబ్ల ఫలము 4 నగుసూనృతమా 
నివ్వచనమనిన భార్షికుం డన్వరమునిచం ద్రూండనియె 4 నాతరుణులతోక౯ొ.౧౦|| 

వనితానుణులారా ! మొ మనముబంగల యిష్ట్రమెదియొ 4 మటు (గుపణు ఫకొ 

యన 6 దెల్చుండు నంశేకరుం,దన యు నాకనింగోరనొక్క. 4తేనయుంగే కెకలుగు౯ 

క, అతిబలులు కి కీ గ్రిముంతులు, స సుతులు నుహోత్పాహయుతులు4ళు భతనురూపుల్ 

ముతినుంతులు పెక్కండ్రు సుుదతులా'రా ! గల్లుదురు ము4నంబునC గోరా, 

ఆ, ఎనతే యెద్దిగోరు 4 వీరెండు వరముణ, లోన ననిన నంత 4 మానివవన 

తే. 

చ. 

మూలకించి" పెద్దళదగు "శేనినియు వంశ, కరునిం దనయుం గోరె4వరుని మ్రోల. 

గరుడసోదరి సువుతి స , శీఖాాతీ గల్లు 

తనయులటువది వేను, వ త్వాహాయుతులు 
గల్లందగునని కోరె శా4ఘువ! నృపుండు 
దారలంగూడి మునికి సం4తసము మోజు, ౧౮ 1040 

వలగొని యు_త్సమాంగమిల 4 భాసిలునట్లు ననుస్కరించి భా 
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ర్యలు తన వెంటరాంగ స్వ్ప్రపుళ4రంబున కేగి ననంతరంబ ని 

ర్యలమతియై చెలంగు నస+మంజునిం గళిని పెద్దభార్య కాం 

చ, లలినృపుండు పొం” గుణసింధువతండగుజుమ్థు రాఘవా!. ౧౬ 1041 

సీ, సుదతియు నవ్వల 4 సొరకౌయవలె గుండ్ర,మా గర్భపిండంబు+నపుడు గాంచె 

నద్దాని భేదింప 4 నందుండి యజువది 'వేవురు పుట్టిరి + వింతమిోణు 

ఫఘృతకుంభముల రాజ4సుతుల చాదులు నిప్పీ సునుపొౌంద౭చేసిరి 4 'పెద్దకాల 

మునకు, వారెల్ల యా4+వనమునుబొందిరి చిరకాలమారీతి, 4 జెల్ల సగర 

కే. భూపతికి రూపయా వన థములంజెలంగు 

తనయు లటువది వేవురు + తనరి రంత 

సగరపుత్రులయందు, 'చ్యెశష్టత చసంగు 

నట్టి యసనుంజుం డనువాం డ4హరహార మొగి. ౧౯౪ 1042 

క, పురమునంగల చాలకులను, సరయూనదియందు వై చి 4 జలముల మునుంగక 

గరము ముదంబున నవుషీచుం,దిరుగుచునుండె నిటుదుర్తశతిని గొనియతీండున్ . 

క. పాపసమాచారుండై , యాపురమున నున్నసడ్జ4+నాళికహి తేముం 

ట్రాపింపంజేయుచుండుట, భూపతి వెకలంగ నడచె 4 పురినుండిసుతుకా. ౨౧౪ 

క, వూనికొడు. కంళభునుంతుండు, నా నలరుచు నెల్లరకుం బ్రి$యంబు వలుకుచు౯ా 

మానితపీర్యుండై బుధ, మానన సమ్మతు(డునగుచు 4 మహీ నొప్పా 5౯.౨౨౫ 

ను, చిరకాలంబిటులేగె నంత గృతువు౯' 4 చేయంగం జి త్తంబు త 

ద్ధరణ ళా ణికీ౯ా జనించె దృఢమై + దైవారె నావాంఛ య 

ధప్టరకృత్యుంబును నిశ్చయించి శ్రు తీవిద్వర్యుండు గాన౯ా సమా 

దర మొప్పంగను బుత్విజుల్ బలసిరాం 4 చాయటూ నె దిశం దగ౯ా.౨౪ ౮౪1046 

ముస్పదియెనిమిదవ సర్లము సంపూర్ణము, 

ఏ౯-=వ సరము. 
౧ 

ంయుడా 'సగరుని యజ్ఞూశ్వము నిం దుం ఉపహారించుట, శురుం- 

క అనివి శ్వామి త్రుండు చెప్పిన గాధను రాఘనుండు 4 నిని దానితున౯ా 

నునమున(బ్ర నుదమునొందుచు, ననలునివల వెల్లుచున్న4యమ్మునికనియ౯,*౧ 

Ey 
నిచ్చపొడమెడ్ యజ్ఞ నము 4 దెట్లుసేసె 

మాకు బూర్వుండు సగరతుశ4మావిభుండు. ౨ 1048 

చ. అనవిని చెస్పంబూను విష4యంబునే 'తానడిగ౯ సమ స్ప్తముం 

దనమదిచే చెణజింగియును 4 దాను నెజుంగనిపోల్క్ బ్రుశ్నేచే 

16 
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సెను గదయంచు, సున్తి తము 4 చెందిన పోల్కిముఖంబు గ్రాలంగా 

ననియెను రానుచం,న! ' సినమా సగరల్నీతినాథు వా ర్తల౯. ౩ 1049 
శే, విస్తరించి వచించెద 4 వృవభ శేతు 

నృ్యళుగుుయటా హీిమనంతుండు 4 త లవిభుండు 

వింధ్య గిరికిని చాపలు 4 వెలనీ నడువు. 

జెనుగిరులు బేమిం దామొగిం 4 బెద్దవగుట. 3 1050 

. ఇతనేతరంబు మాచెడు, గతినుండును, వానినడువు4గల జేశమునం 
గృతువద్దానిం జేసెను శీ తిపాంకుం డతండు, సు 4సిన్గము 7ొంగకో.ఈళ 1051 

న అపర్వశముల నడునునె, యెపారెడు 'దేశముద్ది 4 యేమఖ దీశుం 
జూఫట్టు ముఖ్యతవువె, భూపతి యా బెశవుంటె 4 పూనె, నొనర్చ్పకా.౫ 105% 

. జనకుని యాజ్ఞను మదిం గై, కొని యజ్ఞ తురంగ నుమున్యకుం గావె, తాం 

జనె న నంళుభుంతుం డొ డొకో పను. ఎ  నున్రనుగా c దాల్ల్స మిగుణ4 వర్పముపాంగళా, ౬ 

చ. శ్నీతిపతి యంత నధ్యురము 4 చేయుచు నుం“ నుసి స్రనామమై 

నం యజ్ఞపిఘ్న॥ రథణ పృథితాసుర "'దేహూమొన్చంగా 

నత్రమఖి( న న్వశాశ్వమును థి జయ్యాన దొంగిలె నద్దిపోను స 

స్ట నెటుగంగంల జూబకలథధారణినాథునిం గాంచి బు! స్వజుల్. ౮ L054 

"స, సలికిరిట్లు నుహోత్ల | యళ+శ్వంబు నిట్టి 

యుగ స్పిదిన ముందు i 4 నొప్పుంటెలుస 

దాంగిలించె న 'దెవ్వంట్ నోట గోడని నని 

ని వధియించి "లేం బంపు 4 దాని నిటకు, 1055 

యో 

రణ నన ఏన కెల్లను గ్ర  తువిఘ్నం,బున దీన నవుంగళంబు 4 పొసలసంగాన౯ 

మను జేశ! విషఘ్నుమేదియుల గ నమండంగ్ళ జియనయ్యి4 క కతునున ని నిందుకా. ౧౦ 

క, అనిన నుపాథ్యాయో క్షు, విని సభలో నలరు: చున్న 4 సృథివిపతటియు౯ 

దనయుల నజువది వేవృజుం గనుంగాని యోసూనులార!+ గ తువిధి ఘన మై.౧౧ 

ఆ. మంనగృపూతులగుచు 4 మహానీయులగగ నుపా 

ధ్యాయవరులు జరుప 4 నలరుచున్న 

దట్టుకాన రాతు4సొగమనము నాకు 
గానరాదు ఫఘోట$క మెటు చనెనొ. ౧౨ 1058 

క. తెలియక యున్నది యెల్లెడల గయల వెనకుండు మోకు4గల్లు శుభంబుల్ 

జలనిధివలయితేముగు భూ, స్థలమున నెందై న వెనక ౦4 జనుండింగ మోరల్. ౧౩ 

చ. ధరణి విశాలమైనయది 4 దానిని బు శ్రేకులార! మిోరలు౯ొ 

నరుసంగ నొక్క ్ యయాజనము+వంతున నొకరు డిట్టు చక్క_ంగా 

నరయుడి యశ్వచోరకుని 4 నంతటం గన్సడుదాంక జూడుండీ 



లొ 

జఛజాలకొండము = రం సరము, 128 

వొరకండయేీని యాతండల + దొంగ కనంబడుడాంక మేదినికొ, ౧౮4 1060 

పనీ6 బూని త్రృవ్వుండ్ నా,సనువున; నే యజ్ఞ దీకుం 4 బట్టితిం గానక 
Ey 

జనరా ెచ్చటికై. నం, గనుక నుపాధ్యాయపాత్ర+కలితుండ నగుచుకా ౧౫ 

. తురగము వచ్చు నెప్పుడని థీ త్రూనలు చూచుచు నిండా యుంజెదక౯్ 

దీరగ జనుండు మోకగును 4 భద్రములంచు నృపుండు పల్కు నా 

ధరణిపపుత్రు, లందణు నిఠతాంతబలాధికులాట మోదసా 

గరమున. చేలి తద్గచన4గారనమెంచెడువారు గావునక్, ౧౬ 1062 

జనకుని మాటకు లోనై, ఫఘనతరసంరం భఖ మొపస్పం4గా భూస్థలముం 

గనంబోయిరియోదశ రథ ,తనయా! యటమిోంది చరిత4తగుంజి త్ర ముగకా.౧౬౪ 

. ఒక్కొక్క. డొక్కొక్కీయోజనమంతడా వెడలుపు నిడుపును+వి కృమమునం 

దవ్వోంగం దగుననీ 4 తాను వంతులు పెట్టుకొని వ వజ సముములె ఖీ గోళ్ల చేత 

నఫనిగల్పములగు 4 నట్టి శూలంబుల హలముఖంబు లె భూమి4నంత. బగులు 

నట్లుగా భేదింప 4 నశనిసంస్పర్శంబు గలిగినయట్లుగ థీ మ్యాతేలంబు 

తే, పగిలి ఘోమించె, నప్పూడు 4 పన్నగ ములు 

లొ 

బలివసతినున్న యసురులు 4 బలయుతులగు 

రాత్ససులు6 దక్కు జంతువుల్ 4 రాజపుత్రు, 

లేచ నార్వ దుర్భక్ట మ4య్యె, నల రవము. ౧౯౪ 1064 

. అబజువది వేల ఊూజనము 4 లాసగరాత్మజపిరు లట్లిల౯ 

బిటుసుందనంబుతోం దగిన+బింకమునక బెకలించి క్రిందుగా 

వజ లెడు లోకమట్లు గరుళవంబునం జేయుచు బర్వతాళిం గ్ 

క్కి తిసిన జంబువుంజదిపి 4 శేళిం జరించిరి నాల్లుదిక్కుల౯. ౨౧౪ 1065 

అంతట గంధరు[ 4 బవురులు నసుకులుం బన్నగావళియు సం+భ్ఞాంతచి త్ర త్ర 

ముల నందబజుంగాూడి 4 జలజాసనునిపాలి, కరిగి మహాత్ముని 4 నతనం జాల 

వినుతించి దీనవ4దనములు గన్పడ మితిలేని భయమునో + శతధృతీ! మ 

హోత్మే | యాసగరుని|యాత్త జుల్ భూమినంతీయు(ద ద్రవ్వియటరసా +తలనివాను 

మహాత్తులై న 4 యందజ వధియించ్చు చున్నవారు ఏిండె 4 యెన్న యజ్ఞ 

గ్గ, యి గొని చను 4 నశ్వుమునని భూత, కోటి నెల్ల'వారు + కొట్టువారు. 
పి 

3 
యా 

హా 

యయ సగరపుత్కులు కపిలునిచేం జచ్చుట. చుశుం- 

. శతధ్భతి, దేవాతావచన4సంతలి నెంతయు నాలకించి ప్రా 

ణితతిని జంపుచున్న ధరణి ప ప భువుశ్రులడా భుజాబలో - 



శల ల లకు 124 ఆంధ్ర క్రీమద్రామా యణము 

UK 

సే, 

ద్ధతికిభ్రమించి భతి గని + తత్తఅపోవుచు నున్నయట్టి బే 
రు 
పీతలను గాంచి సల్కె నిల 4 సన్నగ శాయిది నిశ్చయంబుగ లా . OY 106% 

అతండు కవిలమా న4నుంది యల్లప్పుడు, భూతలంబు నెల్సం 4 బూని 'తాల్బు 

దానింగొనిరయేని 4 తతోో9ధ" పావన ద్య దేహుబగుట 4 దఫ్పదింక, ౨4 1068 

ప ప్రతికల్పంబును దప్పక, టీతి ద ద్రవ్వంబః నను స్వ్రబ్బ4శవితు ఎగుభూ 

పశీసుతుల నాశనము మును, పె ఎ తీగల నిక్చి తము సుండిశయిలయ ౫, వ్వుటయుక్. 3, 

అనిన బతాయముహు వాక్యము, విని ముస్సదిమూ(డుకోట్ల థ్ విబుధులు మూాదం 

బున మిగుల బొదచలి వ మును వన చ్చిన చోప్పున బోయిరంత శ. శ్ తిః గలిసుతులుకా, 

. ధరణిని , ద్రవ్వుచుండ ని నిన4దం బొకం డంచ్భువమం'దె నది ఖీ 
ది 

కోర కులిశోరద య తిం 4 గాంచుచు నొ ప్పెం డదీయనాశనం 

బరన్ నచించుమోడ్కి ని, ధి రాధిపునాత్ళ జు ల్ఫి నాగ్భుచు౯ 

ధరం బెకలించి యె్లైడం ప్రోవశ్ణముం బొన కరించి ననూ దుకొ. స్య 1071 

తురగము 'నెందుంగానక | సతు కి, య్ుం బూనిన గంగి పుంత 

బరు జనీ విన్నవించిన యలాపతేవర్య ధరాతణంబుస౯ా 

దిరిగితి మెబ్టడక్ బలము 4 దెంసఫును గట్టిన దాననాఫ ని 

ర్షరులను నాగకిన్న రవిశ ౫" చనుహో, తీ రాతసానలళికా. ౭ 1072 

తుని ఎలి మందుంజూచివను 4 దో సదు వా: వరంబు దానిసీం 

గాని నిచనినట్ట వా. చటం + గొంశెనొ కాని శనంబపం డ్రిలకీ 

పనినొనరించు వారము, మ భొంబగుభొంగెని బుస్ధి నెంచి మూ 

కనుమలినిం డటం చడుగ 4 నషప్పుల. కుకా విని శోథ యు కర్ణ. ౯ 1078 

. చని వెదకుండు కార్యమును 4+ జక్కొ_నగుకొ శుభముల్ సొసంగు మి 
కని న"వియిం-ది యాసగనచు( 4 సంది జూచి థర de నవి co 

బిని నొనిపోవుచోరుని, (ట సిద్ధ భు జాబల మొఫ్పం బట్టే: గం 

డని, కృతకృత్వు ల నురలుం 4 డంచును బల్మి_న సాకుమారకుల్, ౧౧41074 

. గసురువముతియాగునుండు కొడు గ్రోధము మ్యాణింగ సీ (సు చెప్ప సా 

గరులు రసాతీలంబునకు 4 గాభవవంబునం చాటి దాని గి 
కరముగం దృ వ్వుచుండి యట 4 మ్మొధరతుబ్యముగా నచసంగును౯ొ 

ధరణితేలంటుం దాల్చెడు వ4తేంగజవర్యముం గాంచి రంవటుకా. ౧.౨4 10175 

అది విరూపాతనామమై 4 యణరు రామ! 

గజవరంబది పరత 4కానన సహీ 
తమగు భూతలమంతయుం 4+ దలధరించు 

నమ్మహాగజ మాయాస 4 మపనయింస. ౧౮ 1076 



చాలకోౌండము = రం సర్లము, శేష గజ వస 

చ. మనమున నెంచి ఖేదమున + మస్తకముం గదలించు నప్పు డు 

UK 

am 

ర్విని. దగుగంపనంబు రఘు+వీర ధరాధిపప్తుత్రు లాదిశా 

వనత నెసంగు వాసస్తికిని 4 భక్తిం బ్రదఖీణ మాచరించి మ 
న్ననమెయి. బూజసలప్పీ యట 4 నాగనివాసము వ్రకృ_లించుచుక. ౧ 

. చని తూగ్చుదిక్కు_ ద్రవ్వుచుల గనంజూలక యశము నటం 4 గృవ్మాణ నారా 

ట్లనయులు దవ్నీణదిక్కును, గొనకొని భేదించి యందు: 4 గుంజరములరక౯. 
fs కి ల జడ . కని రద్దివుహాపద్మ ౦, బన నుహూనును గాంచి గొప్ప 4 యంది నిభం బె 

తనరారి భూమిచక్ళం,బును దాల్పంగ నశ్చారువును 4 బొందిరి మిగులకా. ౧౭ 

. దానికి నజువదివేవురు, భూనాథాత్త్యజులు వీధిని 4 (మొక్కే పడనురళొ 

గాన నగునంచు. జసిచని, దానిని భేదించి కనిరి 4+ దంతావళ ముకా.౧౮౪ 1080 

- బలమున' నెంతీయు6 దగు న, య్యిలాధిపతి పుత్రులందు 4 నెసంలగెడు పృథులా 
చలమున కీశగు దంతా,నళమును దిక్చాంకమును 4 భాసీలుదానికా. ౧౯౪ 

. సామనస మనెడు దానిని దామెల్లం గాంచి భ_క్రితత్పరులగుచు౯ 

నే వమమునడుగుచు వలగొని, పానునతీ దిశను దవ్వ + నపు డుద్యతు లై ౨౦౪ 
ఈ లీ షా 

పనిబూని త్రవ్వి కోొభన, తనువునం దగి భద్ర నునంగ 4 ధరణీతీలము౯ 
5) x న 5 . శై ఆ ఫఘనళ క్రిం దాల్బుచుకా హిముమును బోలుచు. దెల్లనై న 4 భూరిగజంబుక. 

కనుగొని వలంగొని యాగజ,మును దాం్ ధ రశతనయ4ముఖ్యులనల "మె 

దిని దృన్వ పూన్కిమెజు యం,౫ను ద్రప్విరి తురగవరము 4 గన శై రెందు౯, 

ప్రాగు_త్తరదిక్కును నా, సాగరులు గనంగం బోయి 4 సమధికరోవ 
_ ప్రాగల్భ స్టంబున భయకృ, ద్వెగంబున6 ద్రవ్విరంత 4 విరుభొకయెడ౯. ౨౩౪ 

భీమ కాయులు బలవి క్రమసంపన్ను లతిశయవుతులు నై 4 యలరువారు 
వాసు దేవుని బరాళత్పరుని సనాతను( గవిలావకతారునిం 4 గాంచి యతని 

పరిసరమున నె సం+చరణము సల్పెడు యజ్ఞాశ్వ్చమును గాంచి 4 యకతులహర్ష 
ట్రీ 

మును బొంది వార లె4ల్లను రఘునందనా! “యతని యజ్ఞ యాళ్వ4హారుని గాంగం 

తే, దలంచి శ్రోధాకు లేక్షణ4ములం జెలంగి 

లొ 

లాంగలముల ఖనిత్ర, శిలలను బెక్కు. 

వృతుములం దాల్ఫీ పజ తెంచి 4 యేపుమోజు 

నిలునిలువుని యదల్బుచు. 4 బలికి, రిట్లు. ౨౭ 1086 

మాయగగిరాశ్షంబు$ మాయచే గొన్నాండ, వోరి దుర్చుద్ధి! నీ+వున్న యెడకు 

నచ్చిన నుము భూప4వర్యుండా" సగరునితనయులం గాంగ నీ4మనమునందుం 

'డెలిసికొమ్మనవారి 4 పలుకులు విని రామ! కపిలుండు పృథురొపకలితుండగుచు 

హుంకార మ త్తజీ 4 నొనరింప నసదృశవిభువుడో నమ్ముని+వీరుచేత . 
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తే, నాకుమారకులండటు 4 నచట భస్మ 
రాసులై సడి రట సగ4రణీ తీళు. 
డాత్మజులు చని బహుకాల 4 నుగుట యెటింగి 
కాంతి నలరారు నునుమునిం 4+ గాంచి ఫలిశె. 3౦ [097 

నలునదియవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

రగా- న సర్షము, 

-ంచుర్టూ యజ్ఞాళ్వము నంగుమంతుడు తెచ్చుట. శుఢుం- 

ర ఘూరుంశన్ర కృృతవిద్యా, సొారఫరి శ్రమ (డవీవు ఖీ చంచ తే లబ 

సా ఎరమున( బూర్వతుల్యుండ, వా న్ వెరయువూ | నీదు క వితడు4ంరినిన నె ధరటింగ్గుకొ, 

. తురగముం గొనిపోయిన తస గు గేటియగిసం బరీత సేయు థీ త బలముల ని 

ర్భర ఏర్టంబులం బొల్బడు నుగుజంతువులుండు వాని 4 నొష్పుం జెటు సంకా, 

క, వాలును విల్లును రము, చాలిచి వంద్యు కు ' సెరలగి 4 తత్భురగమ్ముకా 
లీల గొనినట్టి దుగ్గుణు జూలులం ౫ ,తువిఘ్నుశరుల. 4 జంపుము వత్సా, 5 

GX 

క కృకక్ళక్యుంకవై నాదగు క్రతువును నెజివేర్ప రమ్ము 4 కడు వే యనుచు౯ా 
శ్నీలీధతి నాకి వచించిన, నులేనుంతుం జై 3 నయంశళు+మంతుం ఊపుకో. ౪41091 

చ ధనువు ధరించి ఖస్లమును 4 దాలిచి ఏనుగ తుల్ దగంగ భూ 
పుని మనువుండు సన తులం 4 బొల్బడు తండ్రులు నాధరిల్కిం గ్ర 
విన గురుమార్లముం' గని వి+ళితిని దానిని జొచ్చి రాజు సో 
ద్ధ్దనుం చలందాల్చీ యందొకటం 4 గాంవెను దిగి జము౯ మనోజ్ఞ ము౯. ey 

తే. చై త్య దాన వరత! సత త్రి భోగి 
గణమువేతం బిశొచ న్ని ని?హరమువేతం 

బూజితం బగుచుండు నా4భూరిగజము 

గాన గురులేజుం డాతండు థి గాఢభ క్రి. ౭ 1098 

చ. వలగొని మ్రొక్కి. దానిదగు 4 భద్రము బ్రీతిని బ్రశ్నచేసి తం 
ద్రులద గురితి నశ్వమును 4 శొంగల్సట్ట దురాత్తుచోప్ప ని గ 

ర ర్యృలతరభాషణంబులను 42 శ్నమొనర్చ దిశాగజంబు న 

పలుకుల నాలకించి యిటు+ఏల్కెం గుమారక |! నీకు మేలగుకా. ౮ 1094 

ఉ. వచ్చిన కార్యముల్ సుపల4నంతములో నుఖవాజింగొంచు వే 
యిచ్చటనుండి పోవంగల 4 ఏవనిపల్కిన నాలకించి యా 

సచ్చరితుండు దక్కినది4శాగజసంతతి "వెంత కేగుచు౯ా 
ముచ్చటలార న్యాయవిధ4ము౯ గ్రమముక్ దగం దస్పకుండల౯ా. ౧౦ 1095 
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క. వినయమున6 బ్రశ్నసేయం,గను వాక్యము లెజుంగం జాలి 4 కొమ్రభణితిం చా 

మును మాటలాడంగా, నేర్చిన యాదిగ్గజము లతని 4 జెల్పమరంగకా. ౧౧ 

కే, పూజలను దన్సి మఖవాజిఃతోం జ నెదవు 

గాక యని పల్కి_ పురికొల్సశ4గా నతండు 
వడిగం జని వీన్నతండ్రులు 4 భస్మరాళి 

_ గా నొనర్పంగయబడిన య$క్క_డకుం జేరి, ౧౨ 109% 

ను. మునువే నారిం గనంగం జూలక నగంథబొందంగ నై యున్నయా 

తని చిత్తం బపు డచ్చటకా నివుజు బృం+గంజి ధరంబొంది, యుం 
డిన చందంబు నెబురిగుటకా వగల నిం4*డెం దందడు,.ఎశూట నిం 

Yo 

తనంగా రాని మహా ర్షినేడ్ని యతండం+తకా దత్సమిోాపంబునకా, ౧౩ 1099 

చ. తిరుగుచునున్నయశ్వమును 4 దివ్యముఖీయము. గాంచెంగాని య 

ప్పురుషవరుండు శోకమును + బొంది తపించె ననంతరంబ యా 
ధరణివరాత్త జన్నులకు. 4 దర్పణముం బొనరింప నెంచి పు 

హ్క_రమును గోరుచు౯ వెదకెం 4 గన్పడదయ్యెం. దటాక మెద్దియు౯. ౧౫ 1099 

క, గురు తేజుండై న యాతం, డుకుతరదూరమ్థుగనుట 4 కొప్పెడు చూడ్కి౯ 

బరికించి వాయు వేగుని, గరుడుని విశృమాతులుని ఖగ పు భుం గనియకొ, ౧౬ 

చ. అతండు మహాబలుండు వ్రియ4మారవచించెను బూరుపో_త్తమా ! 

వీతరులజా వధం విది పవత్రజనాన తిం గాంచినట్టిదె 

హీ త్రముయి యొప్పునట్లగుట్ 4 నింక సిబారముC 'బొందచేల య 

ప్రతిమనువాశ్వశాలియయి 4 ఛాసిలు నక్క_విలుండు వారలకెా. ౧౭ _ 1101 

మ. గురుకోపాగ్ని దహించె బ్రహ్హముని రా+టో్కో పాగ్నిదగ్ధాంగులా 

ధరణీశా గ, ణి పుతృరత్నములకు౯ 4 ఛాతీ సలింగల్లు పు 

వు రముర కొని తరృ్పణంబొనరుపం 4 "సాదు “శన్నీ రముకా 

సురమార్షంబుననే నరించును గదా 4 తోణీశపు త్రాత్మ జూ! ౧౮ 1109 

తే. ప్రాజ్ఞుండవు నీవు గాన నీ4వా ర్త నీకు. 

"డెలియనిది గాదు హీమవదళ ద్రికొలికూతు 

రగును గంగాభ నాని మ4హోఘబజా ' త్ర 

గంగ నద్దానియందె చృశయంగవలయు, ౧౯ 1108 

క, గంగాజలముల.6 దర్పణ,ముం గడు భై కిని నొనర్చి 4 మునుకొని సంతృ 

విం గనలహాడదు సజ్జన, సంగా! యాభస్మరాళి 4 స్వర్ణది దయతో ౯. ౧౯ 

ఆ. తడుసవలయు నద్ది 4 క లోకపావని, గాన నట్లాన ర్చె+నేని లోక 

కాంతేయె చెలంగు + గంగాభవాని సం, స్పర్శమున నె నీదు 4 జనకు లెల్ల, 1105 
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సీ, అబువదివేవుగు $ హతపాపులై స్వర్గ మొందువారప్విధి 4 నొనరుసంగం 

దగినది యాగంగ 4+ యగు బురుషర్ష భౌ | కడు భా గ్య యుతుంకవు4 గాన నశ్వ 

మును గొని సగరునిం 4 గనంబోయి తాతదా యజ్ఞ ంబుసంపూ ర్ష4థమావిధంబు 

గా నొనరింపుము $ కముగుణో శ్ర మా! యనిన సుపర్ష వా4క్ళంబును విని 

ఆ. శౌర్వళాలి యతంయ 4 సరగ గుజ్తముంగొని 

భూరినై జయశము 4 పొనలుచుండ 
మరలి వచ్చి యజ్ఞ మండపమున దిక్షు. 
నున్న రాజు గాంచి 4 ఖన్నుండగుచు. ౨౩ 1106 

క. తనదు వీతృవోన్టదంతం,బును గరుడుండు చెప్పినట్లు 4 పోవిడువక చె 

పీన నంఠునుంతు నాకవి,మ్మ్లును భయనవమువినినృపుండు4 వొగులుచు బదస౯, 

ఆ, డో నము చప్పకుంజల 4 గృతువ్రును శాస్తానుసరణిం బూ ర్రిసేసి 4 స్వపురమునకు 

యజ్ఞ సిద్ధి జనిగ4మైనట్లి సిరి నగ, నరుగుదెంచి సగరుం 4 జంత నాత్మ. ౨౫ 

. సురనదిం “'దెచ్చుట శెంటేయు, నరసియు నయుస్టి సనుదో య 4 రలజడింబడి యా 

నరపాలనుణియు నవ్విధి. జరకాలము మంతీనమ్ము 4 సేయక యవలకా. ౨౬ 

ఆ. చింళం బూని భూమీ 4 కాంతుండు ముప్పది, వెల వత్చరములు 4 విశ మెల్ల 

చాబునంబు చేసి 4 సరమమాస్వగ్దంబు, నంటే నాత్యవాంఛ 4 యంగోరింస. 

ర్న 

నబువదియొకటనవ సర్గము సంపూర్ద ము. 
(౧౧) £9 

4 రం వ సర్షము. 

Wael 

జీ చే # , . భో లో కట . జం ల ల 

-ంర్టుర్లు? (గ గల నం a స్స గ oN ద్ భు | 19 సొనగ్బ్సాగు . చ్టయుం- 

. సగరుం డిటు కాలగతి నొం,చంగ నుంత్రులు నంశునుంతు 4 థార్తి, కనరు రా 

జుగం గోరి రతీండు క్రీ గ్రిం, బొగడొందుచు రాజనివహ+4పూజ్యుండ యన్టీ. 

క. అతనికి దిలిపుండను నొక, సుతు. డుద్భనమం దెం గ్ ర4శోభితుంయగు నా 

సుతునందు రాజ్సమిడి యున్నత కీ ర్లియతేండు వహాని(నొయక యుతుండై , 

ఆ. అతిపవి శ్రమైన + యాహి మవచ్చిఖ,రముశ ఘోరతీసము 4 రమణ సలిపె 

భూరినియతి నాత4సోవని ముప్పది, రెండువేలయెం శ్ల4శేండు పిదప.534 1118 

. తనవుదింోరిన గంగా, జననము. గనులారం జూడం 4 దాలకయె తపో 

ధనుండై న యంశుమంతు(డు, చనియెను స్వీక్లమున,; కోంతే4జనపలి యగుచు౯, 

క, అతిశయ కేజుాంగగు చుక", నుతీమంతుండగు దిలీహ్మమానితనాముం 

ఉతిదుర్భర మె తానుహ్క గలింయలంయచుం దండ్రి తత్పు4గతిలబ్ధికినై vy 1115 

. వాల దుష్కురనున6 4 జాలుతేసంబును జేసియు సుగ తీసం?నిద్ధి వారు 

పొందునట్టుగంజేయు+పుణ్యంబు నొందంగాంజూలంకక్కటయని। స్వాంతమందుం 

ర 

లా 
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దలంచి చింతించుచు. 4 గలంగిన మనమున నేయుపాయము నిశ్చథయింపంజూల 

కెట్టుగంగను చెచ్చు4కొట్లు వారికి జల క్రియలాచరింపనె+రీతి దేన 

"తే. వారిం దరియింపం జేయనౌా4వారకనుచు 

నతండు చింతాసరుం డయ్యె 4 నంతధర్శ 

మున నతం డిట్లు సతత చింతను మునింగి 

యాత, విదుడయ్యునుండ, న4యన్టివనిపతికి, ౬౪ 1116 

క. తనయుండు ధార్హికో త్రము, డనయబడెడి భగీరథాఖ్యుం 4 డంత జనించె౯ 

ఘన తేజుండా దిలీపుం, డొనరిచె బహుసత్క్రతువుల 4 నురుదత్నీణలకా, ౭4 

కే. వినులపథమున ముప్పది వేలవత్స,రములు రాజ్యుంబు సెసి, ధ4రావరుండు 

సాగరుల నుస్ధరింపన 4 సరణిం గాన, కధిక చింతానుయవ్యాధి 4 యావరింప, 

చ. వ్నీతిపతి యాదిలీపుంు భ4గీరథు రాజుగంజేసి తాను స్వా 

ర్లితమగు పుణ్యకర్మ్మమునం 4 జెందెను స్వర్లము; నిట్టులా వుహ్ 

పతిమృుతుండై నం ద తృనయ4వర్యుండు మ త్రియహాానినాయగ వి 

శ్రుతుండయి ధార్షికుండగుచు + కోధిలియుకా సుతహీనుటొటవే౯, ౧౦౪ 

క సంతతిం బడయంగం దనదగు, స్వాంతంబునం దలంచె నంత 4 సమధిక తేజో 

వంతుండాతే(డు రాజన్టిము, సంతానము నేమి నునిచె 4 సచివుల వెనకా, ౧౧ 

క, సురనదిం చెచ్చుటయందా, దరమున గోకర్ణ మన౬ 4 దనరు తుహి నభూ 

ధరపాదమ్మున కరిగి దృశరథాత్మే జ | దీర్ట తపము 4 సల్పె౯ భ కిక, ౧౨ 121 

క, తన నాల్లుపార్శ ముల న,గ్నిని బ్రజ్బరిలంగంబెసి + నింగిని సూర్యుం 

గనుచు౯ విజి లేం ద్రియు. డూ,ర్హప్టనిహి తబాహుండునయి తథ పంబొనరింవె౯, 

తె. ఒక్క_మాసంబునందుC డా 4+ నొక్క_పూటం 

సుడుచుచుం బెక్కు చే లేండ్లు + ఘోరతపము 

సలుపుచుండ సుప్రతుండై 4 సకలలోక 

పతియు సీశ్వరుండా భగథవంతు. డజుండు. ౧ర 1128 

సురగణసమన్వితుండ యి; సరసిజభవు. డరుగు బెంచి 4 సాంద్ర తపమున౯ా 

నిరతుంజె న భగీరథ, ధరణిళు మహాత్ముంగాంచి 4 తమి నిటుపలికెకా. ౧౫ 1124 

ఓళగీరథ ! వె భ4వోన్నతే, నువృతేంబున నీవు చక్క_గ 4 ఫఘనతపంబు 

చీనిలి వీతినిం 4 జెందితి నీయెడ వరము పెండుమునాలో6 4 బరమనియతి. 
లీ 

దగు నొత్యతపమునం 4 దన రెడు కేజంబు సొంపారవెల్లు నా(కోణివిభుండు 

ఛాగ్భరాశి నచించె 4 భ క్రిం గృతాంజలియి వితామహుమ్రల 4 నె నిల్చి 
నవ 

ఊూభగవంతుండా ! యొప్పుగ నేంచేయు తప్రమున. బ్రీతచి+ త్రమున నలరు 

అ. వాండవేని, నాతేఖపంబునకులా ఫల, మెద్దియెనం గల్లుళనేని సగర 

తీనయు"లెల్లి మత్కృ+కంబగు జలతేర్ప,ణమ్భునందు నటు వరము నిమ్ము, ౧౮ 

LT 

ox 

cir 
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తే. 

. ధరణి సహింపంజూల నల 4 చానిధరింప నీవుండు న 

ఆం ధ్రశి మద్రామాయణము 

వినుము నాకు ముత్తాళలావీరి భస్మ 
మల్ల గంగాంబుసంసి క్ష 4 మయ్యె నేని 
శాశ్వతంబయి తేనరారు 4 స్వర్షమొందు 
వారు వారెబ్ల మజియొక్క_ 4 వాంఛగలదు, ౧౯ 1126 

ననజజ ! యితయ్య్వోాకుకులం,బునం బుట్టిన నాకునిమ్ము థ్ధ ఫు త్రెశ్వర్యం 
బును మానంశము కృళతం, గనం గసాూడదుగా స్వధర్ర్యకలితంబగటకా-, ౨౦ 
వరమిది రెంససనదని యా, ధరణీళుండు పల్క_ంగా6 బి4(తానుపాుుండు నునో 
వారసద తాశ్చర్యుంబు న,ధురము కుభంబునగు వాక్కు +తో ని ట్టనియె౯ా, 
ఒరాజ! మహారథ! నీ, కోరిక యిది ఫఎయుతంబ4గుకా శుభముగునీ 
కారయ నిశున్వాకుకులో, జ్ఞారకుంయవె యాదువీవు 4 గనయపమప్రా స్థిలా. ౨౨ 1129 
హీ నుగిరి దాపునం వనరు, 4+ నీనది చ్యేఘ్టతనూజయాం జుమో | 
హీ మగిరికోధ రారనుణ ! 4 యూనది, దాబ్బ శిన్రుండ శ కృుంగాం 
బ్రమథగ ణాధిపుండగు కశపర్ణి ని వేడుము గంగ దేవలో 
కమును ద్యజంచి కిందంబడు + కాలమునంగగు దానియుర్వడి౯. ౨౩ 1180 

| క నిం 

కారుని సమగ్భునిం గన 4 నోపనటంచు నచించి గం౫శా 
గరుణి, యితేండు వేండుతఆిం 4 దప్ప వీని నను హింఫుమూ ! 
నరనర ! పోయివత్తునని 4 నాకమనుద్దణుండె విరించియుకా. na 

cme 1181 

నలువది రెండవ సర్గము సంహార న a యాలు. 

ర5-న సర్షము. 

రుడు గ ౦ గాసి విర ణము చైయుం- 

TCI . ! క, సురనదిత్” నరపతిణి' / సరసిజ భ్ వుం ఢి బలిని ఛీ స్వస్థలి కగ౯ 

ధరణి బొటన వ్రేలూనుచు, ధరణిశుండు నిలిచి చస 4 దఫళులి'భ కిన్, ౧ 

కరమున కిం జూం తే, (కరముబను బై కిం జూంవీ నిశర్లతేనిజా శ 
యుండు నిరాలంబకుండయి బాశయువు భుజించి 

కదల కచ్చట స్థాణును4తిని నిలిచి 

"రేయుం బవలును దపమొనరించె శాను !.) eg 

వీ, ఒకవళ్సరం బిట్టు 4 లు గృతేపంబును జేయ నబ్బమునిం 4 శివుడు నర్వ 
విశ్వనంద్యుండు తన4వెటందిమిన్ననుగూడి వచ్చి రాజును గాంచి 4 పలిశె నిటు 
నరనాథ ! ముదమొందిశనాండ నీయెశ; నీకు 1 హీతేమొనరించన 4 పీనువదద్రి 
తనయయా గంగను 4 దలధరియించెద నని ఫంకొర్నోండు పల్కె_ 4 నంథ మంచు 
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మలకుం దొలిపట్టి లోకన4మస్కృృతేయగు 

గంగ యప్పు మహారూపషకలితయగుచు 

దుస్పహంబగు వేగంబు 4+ దోంప శుభ్ర 

భవళిరస్పున6 బడియె న4భంబు నుండీ. ర [184 

హారునిశిరంబునం బడుచు 4 నప్పు తలంవె మనంబులోన నా 

సురనది నన్నుం దాల్చ్పందగు 4 తారులు లేరుగదా జగంబులకా 

హరు డితం డట్ట కృృత్టమున థీ కల్గన బూ నెం బ్రైవాహయు క్శం 

కరుంగొని యారసాతలముం 4 గానలం బోయెద సత్టురంబుగక౯ా. ౫4 _11కిళి 

త్రిణయనుండు సురన4దీ గర్వము నెజింగి 

యాగ హించి దాని 4 నాత్మ నిరసు 

నంచి యడం వలయు 4 నవ్వలం బోనీక5 

యనుచు బుద్ధి నం చె 4 నపుడు రామ!. ౬ 1186 

కే, సెనుజడలగుంపు గహర 4 మనంగ వెలయ 

er 

హిమగిరికి సామ్యుమై సపి4 త్రము నయి తగు 

నంకగరుని మూూార్ల మున బుణన్టిళ్నకె. వలీసనియు6 

బడి య దుర్భర వేగంబు థీ పరిఢపిల్ల. ey 1181 

ధుని యది యెట్టి ప్రయత్నము, లొనరించియు వివవిరంబు4నుండి యిలం బడం 

గను జూలకయు “జటలగుం,పుననే చిక్కుపడి వెలికి 4 బోవంగనై నక. ౮౪ 

. సావుర రము చేకయ యో, రానూ! యానదియు శివశ్లిరంబునచే "తా 

వేమేబు తిరిగె వర్ష , సోముము, ఠా జేం దు డచట 4 సురశె వలినికా. ౯ 1189 

. కనంజూలక పరనుతేపం, బును బూనిన చానికి౯ా క్మినుండెంతయు నె 

నమున సంతోషంబును, గని బిందుసరంబునందు 4 గంగను విడిచె౯. ౧౦౪ 

సిజభవ నిర్హితవుగు, సరసది యద్దానియందు + నంకరుం డపుడా 

రనది విడువంగ నది యా, సరణిజా సప్తాకృతులుగ 4 జనియెకా రామా!, 

మంగళ జలములై 4 మంగళ కరములొ ఫ్లోదిని పావని + యశై నళిని 

యనునివి మూండు తూళీర్చున6 బ్ర వహీంచెను శుభజలములగు చ+మువును నీత 

సింధువునను మూండు4చెలంగి పశ్చేమదిక్కు.గాం బ్రవహించె; మ్ల 4కాంతుయడై న 

యాభగీరథువెంట 4 నరి7 నేడవదై. న గంగ యారాజర్షి 4 కమ్ర దివ్య 

మ డా 
సర 
సుర 

కే, రథముపై. (6 గూరుచుండి ఏ4రాజితమగు 

క్, 

కాంతి యలరారం చాముందు4గాం జనంగ 

గంగ యాతనివెనువెంట6 4 గదలిపోయె 

గగనముననుండీ హరను_స్త్రక మున బడుట. ౧౪౪ ‘ 1142 

హారునితలనుండి విళ్వం, భర శే తెంచుటయు నందచుశీవలన6 గలుగు న. 
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య్యురవడి బెడిదపుం జప్పుడు, పరంగా దజ్జలము భూమి4 పె వ్యావించె౯, 

క, జలములతో. బడు మత్స వం, బుఐ వేం గూర్ష్మ్యముల చెత 4 మొసడుల, గుమిచే 

నీల యన్ని జంతువులే, నల చ నపుడు చో, "లగి 4 నంత సురనరుల్. ౧౬ AY రు గ 

క ముని యత, సిద్ధ గంధ,ర్వనికరసంబరమునుండి 4 ఇసుధకు దిగు గం 

“నుం జూచు కొ కౌతుక ంబునం, జనుజెంచిరి యాతే లందు 4 సంభ నుమలరకా, 

సెం సంబ్ర్ర నుంబులుమోఅి (4జనునగ రముణట్లు నిపులపమానముల+ వెలయహయము 
లనులకుంజర సవమూూ4వాములొప్పు సవ్వాన్నిపె నెక్కి యూనదీ 4సణ నతేలము 

నకు వచ్చి నీప్పిరి 4 నై  జాద్భులే' జస్సు గురి నఘుష | స్రనుళమె “వణంగ్ను 

గంగాపతన న మిఫ్పు 4 గాంచని, సత్యద్భుతెంబుగ నని దేవ$ కాగ ణంబు 

ఆ. లగుగుదెంచె వారియాభరణ ఏ సో, మిత్ర తేజ ములును 4 నపుడు వెయ 

' నుబ్బుణాటులేని ఖీ మా గాంచఫ్ సము నృొటుంగు rem 'జ4తం౦ గ సపుడు, 

చ. ఉరగరుషాఅిన క్ర తతి 4+ యొస్పుగ నందు. జలెంచు నుం: నం 

బరము తటిక్క_పెంబమున 4 వ్యా స్ట సముగాం ననరాఘుచుంె స 

త్రషరగతి వేయిమార్లముణ( 4 సిటి ప్ర నాహములందుం బొల్బు ప 

న్నురుగులు పాంసముల్ "వెం 4 నూత్న తేర గె నయు కిమిరాటు న 

బ్రరుదు™ నొ ప్పె నభ్రతణ; 4 4 నుంగే సు" నాప్తగ, గొన్ని తాన్రుణకా, ౨౨ [1841 

క, ఉసుత్రరజవమున. బనుగిదు, థవణిత్రం హన నురీలిం 4 నగం గుటిలముగాం 

బరంగుకొా దద్భాగంబు, ధరసవుముగ నొస్చ నాయ4గంబుగ నిగుడుళ౯ొ. ౨౩ 

నె, తేగ్గుభూములు గనక 4 డిగ్గీ పాలు 

నలు తొాంగిన నిగుగు, మి బ్దుంగుశావు 

అందు మెలమెల్టనం బోవు 4 సవయినొస్క 

విధముగాకది సాజును + వివిఫనతుు. ౨కి 1140 

ఆ. ఒన్ చోట సలిల4ముద్ధతి నూగ్జి సము 

ఖంబుగాంగ నేగి 4 క కరోడులగుమే 

గలుగు నీటితోడం + గడంగి మార్కొని నుటీ 
యెగనసి న్ క ందంబడును 4 సొగసుమిాణు. ౨౦4 1150 

క, సురపథమునుండి యీశ్వరు, శిరస్సునం వచటినుండి + థీ, ఎవి 6 బడి యా 

సురనది సలీఎము నిర్హణ,తేరముగ గతకబ్యపషముగం ఉదా భాస GE. ౨౫౦ 

ర సురగంధర్వమహాద్డులు, థర్శసి నినసీం:దునరులు 4 తతి గేయము నం 
గ్లో 

కరు చఛిరసునుండి జూజుటం బరమసవి శ్రంబటంచు. గ "పలుకుచు భ్ రకం ౨౬4 

న్స స్పృృళియించి రంతేట  నిలకు నాషఫంబున నంబరంబుననుండి 4 యరుగుచెంచి 

నట్టివారలు స్నాన4మాడి శాపమువీడి భాసురతజ్జల4స్పర్శమునను 
శ్ 
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నిద్ధూతపాపులై 4 నింగి త్రోవ నురల స్వీయలోకంబుల. థీ జెందిరట్టు 
సుప్ర కాశంబగు 4 సురనదీపలములం గని మోదమంది లోకంబు స్నాన 

తే. కృత్యమును సల్పి యపగతథేశముగుచు 
రహి దనశ్చె; భగీరథ$రాజమాని 
దివ్య రథ మెక్కి తేజంబు 4 దిటుకొనంX 

ముందు చనుచుండ వెనువెంటం4+బోయె గంగ. 30౪ 1158 

. దేవర్షి గణములు 4 దిలిజరాక్షసదానవ్రులును గంధర్వయ4+యులు ను గ్న్న 
రులును మహోర౫గ4ములు నచ్చరలు నందజాభగీరథుని ర4థాను యగు 
గంగను గనుంగొని 4 కడుంబ్రీతులై వెంట జనిరి; యారీతిని 4 జల చరమ్మ 
లరిగ; సరి చ్చేస్ట4యయి హాపబ్బరదంబు నిరాలనము చేయు 4 చేర్చుగలేని 

zn 

తే, దివ్యయశ మున గాలు నా4దిపజనదొయు 

నాభగీరథుం డెంజెందు 4 నరుగు డానుం 
బోయె నాతని వెంబడి 4 పోను చోట 
మార్షమున నొక్కనో మహా4నుహిమలాంచి. 332 1154 

క. అతిచి తృ్రకర్శకరణ న్కిరతుడై తగు జహ్నుమాని 4 క కతువరమును స 
న్తతిం "స్టేయేచుండ సురనది, యతి వేగను ముం బని+నంతయుం గడంక౯ా, 

ఆ, జహ్ను మాని యస్తు 4 సరిదవలేసంబు, నెటీ(గి కోపమడర 4+ నేపు మోజు 
దానిజలము నెఖ్లం 4 (ద్రాగెం జి తృతరంబు, గాంగ నంత దివిజ$కాండ మెజటింగి. 

నీ, అతివిన,యంబున 4 నను హోతుని మనుజవరేణున్టిం బూజించి 4 శె వలినిని రాశీ శీ. గాక ర 
నమ్మహాత్తుని పుత్రి 4 యగునట్లు కావింప నద్దానికాత (డు + హర్ష మొంది 
పావీనముకు గాగ 4 బరిగణింపంబడు చెవులినుండి నదిని 4 సృష్టి ప సా 

నద్దానిచే గంగ 4 యయ్యు జావ్నావి నుటీ; జహ్నుపు త్రిక యన4జగతింబరలా 

ఆ, నంత దివిజగంగ 4 యాభగీరథరథ, వరము ననుసరించి 4 పాజ్ యతని 
కార్యసిద్ధి జేయణశగాొ సం ద్రమును బేర వచ్చెనపుడు బలి ని|వాసమునకు, 

క్, శీ తిపతిమాని భగీరభుం, దరేయత్న ముమోజ గంగ 4+ నటం గొని చని యా 
శీ తినున్న భస్మరాసిని, వుతిఖేదము నొంది చూచె; 4 మానితనదియుక. రం; 

కే. తనజలంబుల ను త్రముశతరముల సగ 

రశ్నితీశ్వురసుతభస్య +ఉరాళిం దడిపె 

దాన గతపాపులై శాక తనుగు స్వర్ణ 
మును గనంబోయిలెంతొ స4మ్మడము మోటు, రణ 1159 

నలువదిమాణడన సక్షము సంపూర్ణము, 
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రర wi న సరము. 

_ంధ్తుర్లు యహ భగీరథుని కడకు నచ్చుకు. చుయుం- 

చ. వ్నీతిపతి యిట్లు గంగ తన4చెంత నె వచ్చుచునుండంగా సరి 

త్ర్పతిం గనబోయి సాగరులు 4 భస్మ న, తనొందినచోటికంత, ను 

ద్ధత జవ మొప్పం-గాం జనియం 4 దత్వలిలంబు న ౦న దృప్పుతసం 

శతెపయిం బాజింగా నపుడు 4 ధాత, జగత్పతి జేనికీప్లనుల. 9 1160 

చ. పురుషన "రణ ' యాసగ రుథీపు. తకు లజ్వుది పెవురిప్లు ని 

ర్లగులవిభంబునం గనిది 4 స్వర్గము: శ్రే శత ను గరించి; నా 

గరజలమెంతకాలము జ4గంబున నుంషునొ యంతచాత భూ 

వర! సగ రాత్మజుల్ సురబ4భంగి దినంబున నుంజువారొగిక౯ొ, ర (161. 

"తే గంగ యిది జ్వేష్థపు తి, కా 4౫Xలదు నీకు 

నీవు తండ్రిగ నుండుటచే వణు లెడు 

వీరితో సాతలంబున + విశుతీయయి 

తనను; దివమున సంభవిం) పన కొత్రమున. ౫ L162 

క. కనుం ద్రిపథగ యనునామంబును; భాగీరథధియనంగం 4 బొల్బును న్పే 

మున; నీనామ క్వయమునం, వన'రారును దిన్యగంగ 4 ధరణనాథా !. ౫4 L168 

క. సుర, నర, ఫణి, లోకంబులం చరంగిణి విలాస మొస్పం 4 దాం వాలుటచేం 

బర(గును ద్రిపథగ యని యో,ధరణివరా ! వినుము నీవిఠతానుహులెల్ల ౯, ౬ 

క, పరితృ ప్రి బొందునటులీ, తరంగిణీ సలిలములను 4 దర్పణముకా భ 
ధో గి అర్య ; గ | im fe ॥ _క్రిరతి నొనర్చి ప్ర తిజ్ఞను, సరిగా నెజు వర్పవయ్య ! 4 సాంధ్మఖ్యాతికా'. ౭ 

చ. తనరిన ఛార్త్మెం ఫ్ శ్టముం, శు దారమనీముండు సై చెలంగు న 

జ్ఞనపతి నీకు బూర్వండయి 4 సొగరసంతతికం దండ్రిమ 
మునుండయి మయొుప్పీ యిస్పనికిం 4 గాం దమి¢- బూసెను ని యిష్టసి 

ద్ధిని గనంజాలండయ్యు; నతితీ వపరా క కము శంశుమంతుడుక ౮1! 1166 

చ. సురనదిం బెచ్చుకార్భమును 4 మూత బూనియు స్వ్త ప్పతిజ్ఞ, న 

ద్ధరణివిభుండు చల్లడు వి(ధంబునం చేయలగంజూలండ య్య; భా 
సేరగుణమండితుండనల 4 శోభిలి మానివర ప్రభావతం 
బరంగిన యాదిలీపుండు నృ4పాలకమానిగచా 1 భగీరథా !. ౧౦ 110? 

చ. జనకుండు నీకు. బౌరుషము 4 వాలగం గల్లిన వాందడు టి. గధ 

ర నిరతి నుండువాడు నుటి 4 నుక్చము (డై వసవాంయ స త్ర 
ర్త బ్తిసుం 

కున నది. 'దెచ్చు కార్యమును ఇ బూనంనటం చనుగాని దానికై 

యనువగుకృ త్యమించుకయు 4 నాతండు చేయం దలంపఃడ య్యుం జూ! ౧ ౧ 
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తే. అనఘ! పూరుషస త్రమా!' + యట్టి ప్రతిన 
నీవు చెలి ల్లించినాండవు 4 కానన నతి 

పావనము సమ్ముతంబునై. 4 వజిలు యశము 

జగమునం బొందినాండవు 4 శ శత్రు, వమన !, 1169 

గంగానతరణమ్ముం 4 గావించితివి స సేవ గావున దీన, విస, జగక్ప్రిపూజ్య 

ధర్మ ప్రతిష్ట. న+శాంతము పొందితి పీనది నరవర 4 యితరనదు* 
నలెంగాక సర్వదా + భవ్యమై స్నానార్హతం దగుంగాన నీ4తటిని జలము 
లనుస్నాన మొన రింపు4మను జేళ యద్దానం బరిళుద్దుంవు పుణ్య+ఫ లయుతుండవు 

శే. కమ్ము; నీతాతలకు నుద+కక్రియలిట 
నాచరింపుము నీకు కు+భాధకంబు 

గలుగుంగాత న దేశ యిం+4క౯ మదీయ 

పదమునకు చదేగెద౯ నీవు 4 స్వపురికరుగు. ౧౫ 1170 

చ. అనియిటుపల్కి_ చేవవరు4డై తగు లోకపితామహాండు పా 
ననయశ మొప్పువాండు తేన4వచ్చిన చొప్పునంబోయె ేవలో 

కనివసనార్థియె; యశము 4 గ్రాలంగ నొప్పు భగీరథుండు రా 
ఖ్యనియుల గ ౫ మంబుగా స సృృృతిసథమూహము చెవ్పీనచో "ప్పు నెన్ను చుకా,౧౬౫ 

క, తనపూర్వ్రలై న సగరుని, . శనయులకుం దర్పణంబుం 4 దగనొనరిచి త 

క్కిన వారికల్లు యొనరిచి, తన పురిశేగెం బవిత్ర4తనుండై యతీ(డుక౯, ౧౭౪ 

చ, పురమున శేగి సంపదలు 4 పొంపిరి పోనం రాజ్య మేలె; నో 

తరణేకులాబ్దిచం ద్ర, ! | వసు+ధావిభుండై. యతండుండంగా నరో 

త్రము వినష్టశోకనుయి ఖీ కమ, సదర్థములుక్ సమృద్ధిగం 

బరలసచునుండ రోగముల 4 ఇ హః మేదంబున( జలే నెంతీయుకా, ౧౯ 

లొ 

క, రామా! నీవడిగిన గం,గామహినుము వి స్తరంబు4గా. డెల్పితింగా 

చే!, మహీతశుభము లొందుము, శ్రీనునుతేను నిన్నుం బొందు 4 శీఘ్ర మెవతాం!. 

ఆ, సంటెచేళమించి + చననున్నయది నన్నిః 

కేమి యడుగవలవ4దెల్ల విప్ర 

లందు ధరణిపతులథయందు నితరులందు 

గంగ యిలకు వచ్చు $ శ్రనుమె వండు. ౨౦౪ 1175 

సీ, ధన్యమై క్ర సనం ధాయక్ంబయి యాయు వీయంగం జాలి యెం+ లేని వెలసి 

వుత్రపౌ త్రాదిక 4 భూరిపలప్తా _ప్రిదంబునై స్వర్షఫ4లంబు నొసంస 

నట్టి దై కస దీని 4 ననువొంద వినిపించునో వాని పితృగణ4మురుముదంబు 

నొందుదురు శుభమై 4 యొప్టు నీయాఖ్య్యాన మవ్య గ్ర చిత్తుండై ($యాదరమున 
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ఆ, 

శే, 

సీ, 

జనండు వినునొ వాని4శెలయిప్తంబులు, సిద్దినొందు వ్ ద్ర థీ వృదినొందు 
౧ ల ణి ఆవి ఢి 

నాయువెసంగునఘము+లన్నియు నశియించు, రఘుకులాబ్ధిచం నవ + రామచంద్ర. 
నలువదినాలవసర్లము సంపూర్ణము, 

రిం సర్షము, 

-ంధ్రర్టు విశొలాపుర న్ఫతాంతి ము, య్రుర్చుం- 

అని యిటు హూానిషల్కిన సథహానుజులసా ర్యయవర్యుం డానృతి౯ొ 

ప్ని పరమాద్భుణేంబుం గని 4 వేడుకం బల్కె మునీం క ! నీవు ౫ 

ప్పిన సురనిన్ను గాగ మనసళీనృ నము, సం వృము వృష పెంచి రా 

టనయులు గాంగనీరమున 4+ దానిని నింపుటయు?౯' వఏినకావిన౯ ౨ 110 
లలన 

| అద్భుతంబు పుణ్టళ4నుతి వొవనంబు గె నబనగుచున్నయవి ముఖపాశన ! యనుచు గ్ర 
ఆశీ 

మునిసచించిసట్టి 4 ఫఘనఫ్రుణ్వ గాధ ణం, వంంచుచుంపు “కేయి 4 తగ గతించి. 9 

ewes women! (న చ్బ జీ ళో "tH 

 తెలతెు వేసినంత రణశధికుయు శ త్రునిబగ ణుండు నె" 
౧3 

ఖో జ. ఎః క al అలలే శ 

జలజసఖాన్వయుం పుడు 4 సాంధ్య్ధవిధుల్ నెజిపర్చి యంతి ని 

గృణనుతినొప్పు కౌశికుని 4 మానివరుం గని యోాశపోధనా ! 
2 
యెబసు దగంగ మోరగు నచిశయించినదంగయు నింటి శరత ౯. Huy 1119 

అనుసనుంబుగం ననరా రె 4 నదియు దాని 

వినుటచే నీనిశీథిని 4 విముునుయ్యె 

1111446 

wan, 

చంచుచుండుట తమణనుట్టు 4 వేగి తా ద్ర. ౫ 1180 

పుణగికర్శముబను 4 బొబుపార నొనరించివట్ట మొనుం శెక్క 4 నర్హముగుచు 

సుఖతరా సరణ, సం4కోభిశంబయి తగు నీరూ మానీం వృ! 4యిటకు మూరు 

వచ్చుట నెటింగి స్మతరముగ నిచ్చిన దిబె వ్నివె నెక్కి + యెంనదుం 
వె 0) పి lh we ( యం 

యంచికు,.. జె న పుుణాషనురనది దీని దాయటువమనుచు న4షశరథసుతు. 
bir on 

చే, జాడినంత మహాత్తుజొ 4 నతనిమాట 

i wl ఖీ 

విని వముహద్డుల భూసటి 4 తేనయయు గము. 

గలిసి కౌశికుండప్పుడా 4 గంగ దా6టి 

దానియు త్తరతీరంబు 4 గానంబోయి. ౮౪ 1181 

తనవెంట నదిని దాంటిం, సను వచ్చిన మౌనివితతి 4 బహుమానమున౯ 

దనివీ మరలించి తీరం, బున నించుక గూరుచుండి + పురీ యొంగలరకా. ౯ 

కనిరది నశాలయనువే,ృనునంయగు; నాపీదస మునిన4రుండు దశరథా 

ననిపాలసుతులం దోడ్కొని, చనియె౯ా సత్యరముగా, వి¢శాలాపురికి౯,౯ 



క్, 

"తే 

తే 

"తే 
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సురపురికి. దుల్యము నునోోహరమునునై యెసంగు, నగర4నుది; యంత ధరా 
వరసుతుండు ప్రాజ్ఞః డమ్భుని సురపతింగని చేతులొగ్గి 4 శుభతమభణితి౯ా.౧౦ 

. పలికే మానీం ద ! యాదివన్టీ4ప త్తనంపు 
మహిమ యెయ్యది, యే గాజఃముండనుండు 
దీనినిప్పుడు పాలించు ? 4 వానియన్వ 
యం బదెయ్యది ? సిన మవోదథవముల రె నాకు. ౧౨ 1185 

. వినివింపు, నీకు శుభముగు, నన విని యమ్మానివర్యా( 4 డానగరపురా 
తనవృత్తాంతము. జెప్పం, గను బూనివచించాె; నగర్యకభ నింక వినుమా !. ౧౩ 

ఇందు జరగినట్టి 4 వృత్తాంతమును మజీ 
దానికనుగుణముగ( 4 దగినయింబ్ర్రు 

చరిత. దెల్పువాండం 4 బరవుశుభంబగు 

నింక వినుము మున్ను 4 కృతయుగమున, ౧౮ L187 

. దితిసుతులతిబల వంతు, ల,దితీసుతులతిభార్త్మికులును 4 దీరులు బలసం 

యుతులు నయిరంతవారల, మతులం దొకయూవాతోయ4వుహీ తీగుణమటణిీ'. 

. మనకెల్ల ముదిమి రోగని, ధనములు లేకుండు కొట్లూ ర తగనట్టి విధం 

బున నుండవలయునని చింతన సేయగ మార్షమొండు 4 తనె విధిగతికా,౧౬| 

. పాలకడలి జిలికి + భాసమానామృత 

మును గ్ర హింపవలయు 4 ననెడు నూహా 

మనములబందుం పోయం 4 గను వారలద్దాని 

నిశ్చయించి కారసళనిరతీ మెజుయ. ౧౭ 1190 

. అమిత తేజులు గావున 4 నహి పకియగు 
వాసుకిని జిల్కుత్రాడుగ 4 భాసురనుగు 

రురు పాలసము ద్రృమును మథించుటు, శఖుయుం- 

మందరాద్రిని గవ్వము + మాడి జేసి 
పాలకడలిని జిల్కి_ర 4 వాషర్లమి, ౧౮ 1191 

. (వేయివర్ష ములంత+ 4 బోయిన వాసుకి శిరములు చాల భీ4కొరగతిం దగు 

విషములఈ గృక్కుచు 4 వెసం సొండకిలలను గోజులం గరువంగ.+గొండతాలు 

జ్వ్వలనసం కాశమై 4 వెలయు హోలావాల విషవుయి యెసలగె న4వ్వివము చేత 

మనుజామరాసుర4నుండిత జగ మెల్ల దహియింపం బడియె నం4త సుర లెల్ల 

. నమ్మహోదేనుం బశుపతి 4 నాది బెవు 

, శంకరుని రుద్రు,6 గనంబోయి 4 శరణు. జొచ్చి 

"కావవే! కావవే! మమ్ము 4 కరుణ ననుచుం 

స్తుతింపంగ జేవాధి+పతియగు హరి, 11929 

18 

© 
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చ, 

చ, 

ధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము 

కరముల శంఖచక్చ ములు 4 గాల నటం బొడసూపి ఫల్కె, నుం 
దరనుగు సుని తం బొలయ 4 నాకన రేణ్య ! | త్రిళూలి | ' నీవు ని 
ర్రరగణనుందు" నాద్యుంయవు 4 సర్వసుషరుషలు 'హలసం ॥ ద్రముం 
నే 

దరువంగం దొలం గల్లినది 4 తావకమై తగుంగాబె గాఫ్రనకా. [198 

, రర్రిప్తూడగో నంచి యోా4వహోలహొబము 

నెమ్మి ? ౫ హీయింపుమా |! చేవ్మనికరమందు 

నగజుడవౌట దేవేశ! 4+ యనుచు నచట 
హరి యవృశ్వత నొం'దె నథయ్యునసరమున, | [104 
హరివాయముఖ్యు లెల్ల భయథమందుటం జూచి రమేళువాక నము 
వరుస దలంచి యప్హు భగ థవంతుండు హాలవహాలంబును౯ొ 'భ్యం 
సనము సుభారసంబునే లం * గృన్నన లోంగొని, వాది వీడి శం 
నుండు యశోచ్చగా నరం | గొ వస్త 'బేనత లెల్ల నంబుధిక్, [195 
చిలుకుచునుండ మంధభరము + ఇంచి నధోభువనంబు చేవతా 

వళి మధుసూదనుం దలంచి *భ' కీనుతీంచెను భూశ రాశికి ౯ 
జలరువాన్నేన్క ! నీవెగతి 4 సర్వసువర్యులకీవె దిక్కు నొం 
బలుకంగనేల మ వమృలమిం 4 DSc, గొవవి క్రీం ర్త వే, 1196 

పనియిది దుర్గ భంబగుట 4 భ దృభుజాబలసార ! నీవు వ 
వ్ నొరుండు శ కుంట ద యనినం 4 గాంచన వేలుండు కానవనాక్యృతిం 
గొని తనవీంపునళా నిలివీ + మోణిధరంబును, శీ రనీరధికా 
సన బన్వళించె సు మటి 4 దానవవైరి మహేధ రాగ ముక. L197 

"వా _స్తతలమున ధరియించి 4$ యనురవరుల 

నడుమ ని నిలువంగంబడి గికిళనాయరకొని చ 

గంగ దరువంయగల్డ బౌచ్చ్చ లోథనవముయుయొ రు 

నాటంగా బేవతలు ముదముంది చూడ.) 1:98 
-ంధ్రుర్టు. గున్వంచెరి ప్రుకుంటు. దురం 

అబ్బంబులొక్క_ సథహ సృంబు గడువంగ దండకముండులు 4 ఛారియగుచుం 
దొలుత ధన్వంతరి 4 త్రో (చె నవలరూస ములరారు నచ్చరల్ 4 గలిగి రనుగు 
ఖంబువ్లం జిలుకుట 4 నలమరసంబును దానినుండియె వనితలు జనించి 
రట్లు గావున నె యాశయంగన లప్పరసలటంచుం బరంగిరి 4 వారుకాంతిం 

గ్రాలువా రజువదికోటు 4 గా గణీంవుం 
C౧ 

బడిరి; తత్సరిణారికోల్ 4 వరుస నింద 
అించు లెక_౦సందరవకా నె 4 యప్పరసలు 

తనుకు బతీయెవ్వండగునని 4 తా రరయమి. ౨౧. 1199 
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క, సురదానవులం దెవరా, తరుణులు గ్రహా యింపరెరి 4 దాననె వారల్ 

తే, 

. వారుణి ననిందిత నవుర, వారముమా త్రము 

పరంగిరి సాధారణలనల దరువాత౯ వరకుణపుక్రి 4 తాం దోంతంచెకా, ౨౨౪ 

భాగ్య ళాలిని యానారి 4 వారుణి యనం 

గజలినుండియె యట నెలు4వడి గ్రహించు 

వారలెవ్వరొ ? తనునని 4+ వరుస నరసెం 

గాని దితిజులు గృహియింప 4 మూనిరంత, ౨౨౩ 1201 

గ్రహించ 4 వారుణి. గొనమికా 

"బేరొంది రసుగు, లన దిని,జారులు; సురవై రి యనురు 4 లడ్డానిం గొనకా.౨ర ౪ 

సుర గ్రహియింస నంతదివి4జుల్ పులకాంచిత చేహులాచు ని 

ర్భరమగు సమ్ముదంబు. గని 4 భాసిలి రాదట6 గాస్తుభంబునాొ( 

బరంగెడురత్ననుంత నర4పాలకుమారక ! యు త్తమావుతం 

బరుదుగం6 బుక్సై సంద్రృమున 4 నశ్షవరంబుడయించె ముందుగ౯. ౨౬ 1208 

తె, ఖ్రార్టితినది నొంది నుజశ్ళ4నాఖ్య రావు! 

త్తే 

UX 

యమృతీమునకయి పోరాడి + యమరదనుజ 

వంశములు సెక్కు_వుడిసె, చదే్యవతలు మోటణి 

దానవుల ద్రుంచి వె చీరి 4 దారుణగతి. ౨౭ 1204 

. దనుజులు స్వీయమౌా బలము4దారత నొందచలో “రాత.సోత్మరం 

బు నొకటిగాంగం గూడ జగ4ముల్ వెతంజెందల. 'వేయుయుద్ధమ 

యును బహుఘోరరీతి నపు4డె ప్రళయంబగు నట్టులౌటయు౯ 

దనుజనిషూదనుండు బల4నర్పసమ్మగ్తు(డు చక్రి యంతటకా. ౨౮ 1205 

- జగముల మోహి౦పంగం జే,యయంగయణజాలిన మాయంబూనిశ$యట మోూహినినా6 

దగు నాబుంబున నద్దను, జగణంబుననుండి సుధను 4 సరగ గ్రహీంచెకా.౨౯ 

. అత్షయుండు పురుపో త్తముం 4 డాదివిస్లు 

వతిబలుండంత నెదిరించి4నట్టి యసురు 

లను నడంచి తను శ రణునాళీచ్చిన దివిజుల 

బలసమ్మగ్సులం గావించ 4 భవ్యకరుణ. 3౨౦ 1207 

దనుజావుర యుదంబపు, డనూనభయదంబు వెలయ 4+ నమరులు శౌర్యం 

బున. బొలిచి దితితనూజా,తనిచయమును ద్రుంచి రవల6 4+ దమి నింద్రుండుక . 

. దితితనూజులం దునిమి ముదితుండయి ముని 

సంఘణారణగణసుథాళసహీతీ ముగను 

నలరి లోక వృజంబు న4హార్య శే "ర్వ 

వువురం బాలీంచెం బరమేళు 4 నాద్భతి గని. 1209 

౯ శ 1 జప అ జట 

నలువదియెదవ సరము సంపూర్ణము. 

శననానికునికోమననలు 
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en 
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( 

న OY ల మట యట wwe అప్ ల గ్ 
రరర ప స్థ కతుగ యన AD Drom Trt, pepo 

క. తనకొడుకు లిగతిని మ గనుటకుం బరితాసనుంది 4 కశరపుమారీ 

చుని దితి తనభ ర్భను గనియనియెను, భగవంత ! నీదుఃనాఖ్మిజులెల్ట౯. ౧ 
క బలశనుధికముగం వనరుట, వలన మదీయాగ ్ మభోనుల థీ నధియించిరి సు 

'మ్మిల హాతపుత్రికనై తిని గలువహరా! యింక దీర్గ 4 కాలవ పసమ్ముల్.౧1 1211 
oq అల 

చ. ఒనరిచి దాన పెంపున స4ముజ్ఞ Cre ఉజాని నిం చ్రృహంగయాా 

తేసయుని. (a "ందంగో “రవము ‘ భర ్యనిదు 59:59 i యయుట్ట | స నాం 

బును సలటుసంగయబూ నెవను; $ బుస్రని నిశ కుని జం cD లో 

కనిక రనాయకుండునయి 4 (గాలమునా న్స సొసంగంగాల గు. ౨ ప [ 

తై. [మణియు నాతనుజాతుందు 4 మహీ త్రవాప్యుం 

పతిబలుండును నా స్టిత4నంత యు నెటి, 

A సమవర్శియునె క్ గ్ 4 నసెసంగు నొందు 

గొవలయు నట్టివాని నిని * గకుణ నిమ్ము. | [218 
ea న ॥ అన్ను + గ జ యి అం జ స్, అందుల కే కసమొనరి ౮,౦ పగ సిమ్లా యనుష్టు శీ సయవమియి ననునా 

|... 

సుంనది సలుకులకు మదీ, చం దండ్రి, య నెషం seri das ICTS EE", 5 nL} 

క, అలరుచు. గరువు డిట్లని, పలి కె మహో తేజు పిప్తుు4పరిమితదు: ఖా 
కుల్యయెన దిటెనీం 5 యో, నా ! నీకోరిక సఘశంంబగుం జున్మో'. ౪ 121 

చే, నీకు శుభనుగపం దషమె ప+న్నిధిగ వెంచి 
సుతుడు పృభవిల్లునందాయశ 4 మొచిగ నుండు 
ము స్రులుండీన ననిని శేశ ౪ డ్రాంతేకుంకగు 

శనయుం గనుదువు; వేయివోచ్చరము లెట్లు. ౫ [స [6 

ను, సరిశుద్ధిం చనరారి యుండుదువు యేం 4 బద్భాశీ ! లేక త్ర 
వసుక పుత్రుడు గట్లు నస వనుకం4ఫ౯ా నీకునంచాడీ, ని 
రర తేజుం వపుడాత్మపా న్థమున, భా 4 ర్యా చేహముం దాంకీ దుః) 
ఖరతిం బొందిన చిత్ర మూటుజిబంగాం 4 గాంతోవరంబంటు చకా. ౬. [1317 

"లే. ఉటుడించుచు సబ్బన 4 నురుళుభమ్ము 

నీకుం బ్రావీంచునని పల్కి 4 నిజగపోవ 
నంబునకుం బోయె, భ ర్హ వ4రంబొసంగి 
చనంగ దితియును బరనుహళీర్ష మ్థునొంది ౭ 1218 

నీ త్రనయుం గాంచుడు వేడ్క_4నన ర విశాలాఖ్యపురిం బూర్వన్ధా 'సథముగం జెలంగు 
చున్న కుళస్హ్రవనోన్నతస్థా నంబు. జేరి తీవ్రతపంబు 4 చేసె; దితియుం 



బాలకాండము - ఈ౬ సర్గము, iat 

దపమిట్లు నల్ప శత కృతుండు విన యాద్యమలగుణంబుల 4 నతిశయిలి 
ల 

పరిచర్య యొనరించె 4 ఫలమూలకుశ సమిజ్జ లముల ముజియును4జ్వలను నింక 

నే, నెద్ది యాదితికోరున4 వెం దెచ్చి 

రమసంగుచు నొడలు వీసుకుచు థ నురుతేర శ్ర 

నును దొలంగంచునట్టి పవృివనలు వసరు 

చును నముటియు( చెక్కు_పరిచర్య$లను నొనర్సె. ౧౦౪ [219 

. వకాలమ్మున నాదితి, యేశార్యము సేయంబనుచు 4 నింద్రుండపుడే 
౮ టి జ్ pao వ 

యాక్ళత్య్టము నెటు వేర్చుచు, నీకరణి౯ సేవచేసి 4 సెంతయు శ్రద్ధక్ . ౧౧ 

పెయినత్సరములు 4 వెలసను బదియేండ్లు 

కొజుంతగాంగ నపుడు 4 కోమలాంగి 

యింద్ర్రుసేననెంచి + యెంతీయుం బ్రీతేమై 

పలికె గపటహీన4భా షణముల, 1221 

. తనయుడు 'వేయివర్ష ములు 4 దాయటం గల్లునటంచు నాదుప్రా 

ర్ధనమున( బ్రీతుండై. త్రిదశఈ+రాజ ! భవజ్ఞనకుండు నాకు ని 

చ్చెను వరమాకుమా మనం థి వేయుచు నుందు. దపంబు నేను నిం 

కను బదియెండ్లు తక్కునంగం 4 గనడుచున్నపి ప్రస తమా !. ౧౩౪ 12232 

| యా తే, భద్ర మగు నీకు నింద్ర ! యా4పదియు. జెళ్లె 

చేని పోదరుం జూచెద 4 వెల్లకాల 

మతం౭డు నిన్ను జయింపలో 4 నాత్మచెంచు 

నతని నొడంబణచెదను నీ4కై కుమార!. ౧౮ 1:28 

6G. వై దముంలవాసీ నాకొడుకు, 4 వాసవ! నీపయి ాతృమై త్రి క్. బెం 

పారంగం గూడియుండుగతి 4 నావృతింజేసె సెదం ఎరతలాసీ నా 

కరారిమిపుతు, నాతేనిని 4 గూడి జగ త్రయిగల్సి తజ్ఞ యో 

దారపలంబు నీవతి ము4వనంబునం బొందుదువంచు కృతో. ౧౫ [29.1 

"తే. పలిశి నాతనిసేవచే 4 లలన నుజిచి 

లొ 

యంతు నాదితి గగనమ+4ధ్యంబునందు 

భాస్కరుడు వెల్ల నిద్ర లోం4శబజుప నపుడు 

తలనునుపం దగువోట ఛూ 4దములు చేర్చి. ౧౬. 1225 

శయనించె నిట్టులాళచాన ; శీర్ష స్థలి. బాదములను నిల్పి 4 పాదయుగము 

నునుఫంగాం ససచోట+ను _శృమమూర్థజంబులనుంచి ని ద్రి ంచు4పొాలంతింగాంచి 

యశుచి యాట చెటింగి + యనులేళుండీ దితి గరిపించినదటంచు4 గడం గ నవ 

తననై రి వధియింప 4 ననువగు సమయము దొరకె నటంచుబ్బి 4 తరుణి దేవా 

తే. వినరమును జొచ్చి ఛై రర్టింబు 4 వెలయ గర్భ 

మీదు తునకలుగాం చెగళ+నేసె రామ ! 
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యప్విధంబున నూజించు 4 లమరునట్టి 

కులిశమున గర్భమును, "దెగలఖీ గొౌట్టునపుడు, ౧౮4 = 1226 

తె. గర్భమది సుస్వరమ్ము ఈగంగ నేడ్చి 
దాన దితియును మేల్మాంచ 4 దనుజవై రి 
యేడువకు మేడువకు మంచు 4 చెనంస తేజ 
నునురం బలుకుచు నదియేశ్య్ష 4 నతండు దునిమె. ౨౦ 12217 

చ. శతమఖుతోడ నాదితియు + జంపకు చంపకు ! మంచు. బల్క_ దై 
నతసలి యంతం నల్చినగు 4 వాక్థమునుం దమి గారవించి యు 
న్ధతి కులిశంబు కేలం దగం 4 దానటనుండక వచ్చి తల్లి నా 
దృతిం గని పల్కెం గెల్తూగిచి + బేవి! వచించెద నాలకింపుమా !. ౨౧ 1220 

తె. అళుచినై తల వెండ్రుక 4 లంగసు9లుండు 
ప్రక్క-నునిచి నిద్రించితి + వాసవాంత 
కుని ద్వదాత్లేజు నవకాశ4మును గని నధి 

( యించితిని నేను నేడుగా 4 నిపుడు తేలి. DD 1229 

నలువదియాణవ సర్హము సంపూగ్లము, 
౧ 

ర౭ నవ సర్లము, 

రుడు స్పష్పమరుత్తుల చర్మ త్రము. చ్రుత్రుం- 

క. తమియింపందగుదు వీవని యమ ేంద్రుండు పక్కె_ నంత 4 నాదితి గర్భం 
బను శేశునిచేశ౯ా భాగము 'లేడుగ6 చేయంబడుటం 4 గని వుదిలోనన్. ౪ 

ము, అతిదుంఖాకులయా-చు దుర్భయుని, జే4వాదధీశునిం గాంచి వ్యా 
దతశొకంబునడంచి యూూటుడి లి ప$బ్కం౦బ్ొ శ్చ నింద్లా! బలా 
హిత ! నాతప్పునం జేసి గర్భమిది య4ఉయ్యె౯ స స్టభా “ఛేదితం 
బు తీగం జూచిన నీదుతప్పిటు, లవం+బు౯ లేదు నిక్క_ంబుగకొ,. ౨ 12౫81 

క, తునియలు వేసిన గర్భం, బునకుం (బీయమొనరుపంగం 4 బోలును దాని౯ 
నునమునం గోగరెదని(క నీ తునియలు సపానిలులప్కతుల్ గావలయుక౯ా. 9 

సీ ఈనాకుమారకు 4 లేడ్వూరు నింక వాతస్క.ంధ ఫతపాథతంబు గలుగు 
"దేవతలయి నుటీ 4 దిన్భయాసంబుల మాగుతాఖ్యణను వోో4మమునం దిరుగు 
దురు గాక; యొక్క_ండం+దుంజరింపండగు, హ్యలోకంబునం దించ 4లోకమందు 
నితేరుడు తార్తీయుం + డెసంగు కీర్తిని వాయువనువేర నభముసనత్తు తిరుగ 

కే, దగును; తక్కిననల్వురు 4 తనయులనుర 
పాలకా |! నీమునాజ్ఞ ఊవళ్వ ముంది 



త్త. 

లొ 

బాలకాండము = ర౭ సర్షము. 148 

దిశల నాబ్లీంటి నిచ్చమైం 4 దిరుగవలయు 

నీకు శుభమగుంగాక యోళపాక్వె రి. ౬ 1288 > 

. “మారుది యని యస్పుడు బల, వెరీ! నీవనుటచేత 4 వారు జగముల౯ 
వమూారుతు, లను విఖ్యాతి, గారవమునం గాంతురనుచు. 4 గాంతవచింప౯. 

బలసూదనుండు పురందరుం డలరుచు దితిపల్కి నట్టి 4 యమ్హాటల, కం 
జలి చేసి పల్కె_ నీదగు, పలుకు ప్రకారంబె యగును 4 బద్ధతు లెస్ప౯. ౮ 1285 

. అనుమానము లే దించుక,యును నీకొడుకులు సురత్వ4మొంది తిరుగు వా 

రనయము నీకు శుభంబగు, నని వారిటులాతపోవ్యనాంతరమందుకా. ౯౪ 1286 

. నిశ్చయంబుచేసి 4 నెమ్మి గృ తాస్థ్రలె 

యాత్ర సము నాంది శ 4 రనుచు వంట 

మెచటేం దావనసీం-చి 4 యింధ్రుండు తపమును 

జేయు దితికి పేన4చేసె మున్ను. ౧౦ 1287 

. తనరారు చేశమది యిబె?, వినవయ్యా రానుచంద్ర 14 విషయంబున నిం 

దును బొల్బు రాజ సంశే,మ్మును దెల్పెన మో[్లమున6 4 బూరుగండ గుచు౯. 

యశమునం దగు నికోగికు4వలరె నతని 
యంగనయగు నలంబుసథయందు. బరమ 

ఛార్త్యకుండు విశాలాఖ్య 4 తనయు. డలరె 

నతండె నిర్షించె నివి? +లాఖ్యపురము. ౧౧ 1289 

అతనికి గ్ా మళిహోాోబలుంశగు హే: మచంద్రు,. డె డాతశనికి సు4చంద్రు,. డలచె 

నతనికి ధూ వమ్రూ,శ్వు.4డనుసుతుండు: వయించెె, నతనికిసృంజయుం4డాత్మ జుండు 

వానికి శ్రీ సృతా+పంబులుగల సవా బేవ్రండు తన 'యుండై 4 "తేజరిలై 

నానికి, 'సొడుకయ్యె4బరవుఛార్తి కుండయి యబరుకు శాళ్వుండ4 య్యున ఘమతికిం 

. చేజమున నొప్పి శౌరస్టంబు 4 చేజరిల్ల 

నలరుచున్నట్టి సోమద+త్రాహ్వాయుందు 

కలం; గాకుత్ స్థుం శతనికిం 4 గలిగ నతని 

తనయుడై నట్టి సునుతి సఊతాపకాలి. ౧౬ 1240 

సురసంభు పృతిమానుం, డరాకి దుర్ణయుండు నౌచు 4 ననువెందలో నీ 

పురమున వేసించుచున్నా(, కరయం నీసమయమందు 4 నమలగుణా థ్యా!. 

ఇమాస్టకుకులమున 4 నిపుడు పేర్కొనినట్టి ఏరలే ప్రఖ్యాతి + వెలయువార 

లాయని సందియళ4వుందకు మియాకుకరుణ విశాలాన4గరమునకథి 

పతు'క న నరపతి 4 వరు లెల్ల దీర్హాయు రతిశౌర్యములు వెలథయంగం బరమ 

ధార్హ్మికులయి మవత్వంబున జలువారు చుందురీ రాత్రి యిం4దోండుదముసు 
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తే, ఖముగ, నేపునయంబున. 4 గవలి జనకుం 

గానం జనవచ్చుననియె; న క్కాఎలమందు 

వివుల లేజుండు సతీ, రి 4 వెెయువనాండు 

సన సుమలియు మునిరాక 4 నాలకించి. ౨౦ 12 
fa Cr శ్వా 

క్ర, తగబంధ్లులు బుత్విజులును, వెనునెంట౯ా రాగ మౌని 4 వృత్రారిం గనం 

ని మిగుల బూజలొనరిచి, వినీతుయయి కేలు మోడ్డ 4 స స కోశం సను, 

నే, కుశలమే మోకు మౌనీంద్ర | థ కోరి మోర 

౧గుగు దెంచుట ధన్యుంజ( నై నలి మాయ 

నుగ హామునొొండితిని నమా4నుండు నారు. 

నంగా యింతేటి పుణ్యంబు 4 గలుగునాండు. ౨ [444 

నలునదియేడన సగము సంపూర్ల ను. 
(౧ 1 

రరాన సర్లము. 

_ంర్టుర్లు అహాం్య్యా ఇ సృ శాంతము. ర్టుర్దుంా 

కం సునులియు, విశ్వామి ము నుండు తమతమ" వే మంబు As కను మూజణుంగా 

నునుతం 'ెలుపుళొనిగి మూ, సునులియు నవ్వ ముడి సీం ద్ర 4: జా ముహాత్తా!, 

సీ మాకు తుభంబగు4గాక; కుమాంకుల్ ఏరిళ్యురెవ్వకు ? 4 వీరియాక్ళ 
తుల విధంబునుం జూం 4 దోంె విస్ణునింబొ లున్య తా స్రైనుం 4 ఒబ౮నువార 

అనినాకు; దంలసింథహముూట్లు గాంభీర్య ః పోమవమషగసునముల్ ఖల పృబలుచుండ 

వాస్ట్రఘవృషంబుల+ యట్లు భయంక ర సవిలాసగదులు న4సంగు సుంకం 

జే, బొలిచిరీ నిరవర్యులు 4 బలితవన్య, స ససువిశాఎనయను టై థీ yy కటఖుడ్ణ 

ఎ యా ముల్ 4 పూని యక్ష, "బేవతంం బోలు సూసంబు 4 తేజరిల్ల, 

“ తను సుందనతరు నీశగు, ననూనరావనము వెయ 4 నంారిగి వీ 

రనిమిషు లీచ్చను శీలినిం, గన దివముననుండి దిగినథగతి నుందురు సూ !. 3 

బ్ఫ్ మృుదుపవంబులు కేంద 4 మిగుల. నతన మాగాముబ నిటనచ్చిరి 4 యగు వీరి 

గాత్ర సౌందర్యింబుం 4 గాంచినంగోరిక అన్నియు నెజు వేటి 4 యున్నమాడ్కి 

కనబడుచున్నది 4 క కచుగూపులు పెర్లలెనరి పు Wu 4 'యెొజులయదీవు 

కాన జెప్పుము దివా4కరలీతకరు, బ్ర మునుబోలె నీబేశథమును నణంక 

తే. రించుచున్నారు ప్శ్ర నథనీరమాూనుమునను నింగితె చస్టితం4బులం బరస్ప 

రము సమానముగా బొల్తు 4 రనుబళస్త ఏ థారులె " పీసు శే వాతువెచ్దానింబూని ॥ 

క. అతికశినమార్లముల రాం గత్రమేమొక ! త సస్టమెల్లం 4 గాళిక | “వినంగో 
రితినని యిట్లా ధరణ్,సతి యడిగిన మానివరుండు 4 భవ్యో కృులతోకా. ౬4 

అం నల 
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. పరమోత్సాహము మూజుంగా విధిగలిం 4 వా 

రాబకాండము = రో౮' సరము, 145 

. తొమందజు సిద్ధా శ్రమ, సీముకా నివసీంచుటయుం బ్ర+నిన్టనముఖము, ను 
దావుపరా క (గ్రాము మొష ప్పంగలదామై చవెటుపంగందోంచు 4 చనుజుుఐ లెలకొ, ౭ 

కునుముట ఇ జనకునియా౫గముం, గనయోవుట మొదలుగా 4 గలన్భతాంతం 

బును విడునకుండం జెప్పిన, మునిసల్కుల నాలకించి + భూమోశషుపండుకా. ౭1 

కై. వంచి నట్టామహీ 

నవరసత్పూనుల భూరిబాహుబలుబకా 4 భవ్యాతిేయాస్తు ఏ అకా 
బరమాభ్యాగతులక౯ యభథావిధిగ నొ4ప్పం బూజం గావించ దా 

శరథుల్ భూపతిపూజలంగనొని తమి4స్కృంబుచ్చిరం డాద్భతి తిలా. ౯ 125: ణే 1 (Re) 

. మునిపతితోడ రాఘన్రలు 4 భూపతియింటను "రేయింుచ్చి "వేం 

గన మిధిలాపురీగవున 4ీకృృత్వమున౦ దచదమిమిోణిం బోయి రం 

త నిఖలహానులా దశరథ ప్రియనూనుల కర్టపూజచే 
సిన సుముతిక౯ా నుతించి వుదిం + జెందిననంతస మొప్ప నంతట౯. ౧౦ 1858 

. జనకునిపురమును శుభకర,మును మిధిలను గాంచి దాని. + బొగడిరి మేళ్తే 
లని రాముడు మిథిలకు దాాపునం దగు వని నా శృనుంబుం 4 బూర్వతేరంబుకా. 

. రన్యుమై నీర్హనంభబయి 4 రాజిలంగం 

గాంచి గాభేయుతో వాాని4$కాంత 1, క శ్రిస 

నుద్ధి గలయిది యూ శృమ4మే యన6దగి 

యున్న, దిట లేదు మాంనీం, దు థీ లున్న జావ. ౧౨౨ 1955 

ఏమిది ఇతుట్లుండుట మును, వే, మునియా శృమమొ యిద్దిశయే మునంవలంతుకా 

నామహిత వాక్యకుశలుం,క మునిపతి భూరి తేజుం థ్రీ జపుకిటుపలి కెకా , ౧౩౮ 

సంతసంబయ్యెు రావు ! యా శ్రవుమిదెనరి 

దో? మహాత్శకుః డెవండు కోపోగ్రుం డగుచు 

దీని శవియించెనో దీని4 తెజింగ బెల్ల 

నున్నరూపున వచియింతు 4 నోకుమూర!. ౧౪౪ 1257 

మునువిద్ది మహాత్తుండై , మునినాయకు.డై న గాత శ4ముని యాక వుమూ 

యనఫు! దివ్యం బె యిది, తనరాపట .. చేవపూజతంబగుం జామా. ౧౫ 

అనులయశుండగు నాగా,తముం డిందు నహాలకింగూడి 4 శసమొనంచై న 

బ్రము "లె న్నెన్నియొ యాతటణి, చమ రేశుండు మాని వేని 4 యదవచవెణింగి తీగలా. 

. మునివేషంబును దాలిచి, చని యందు నహాల్యం జూచి 4 చసలాశీ ! కా 

మనిబద్ధచిత్తులగు వా, రనయము క్రీ డించుచుందు 4 రాశ్రైచ్భుమెయిక.. ney 

బుతుకొాలనియమమును స్క,మ్మ త హడరు బ్ర వ్యా నిన్ను 4 మదియగోరి చను 

త్కృతిం జెలి సృష్టి చ? స సుదతి ! నీతో 'సంనేముంబుం 4 దమి6 చేయంగక,' 

[9 
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a ముదినీ నో నెలను ఖీ న పాం “ అమన | వటి 

యుషశు వాంచ నాకు 4 నొ సుర ప 

శాం ఛ్ పెడు సిజము ఉం వాసా 

చ, న భునమున ని నిట్లు అంప స్క॥థవవా* నీవగుండికీంు గె) "నియంత fons న్న డక 

గనుక నొనుంం ఈహొా నితడు 4 * కామినిసమూహితుంణ సు రేకుంపా 
pa 

య్యన ననుంగో “సపసయంట 'వలి|యంట డి యుం ౦శేసుగా "టె ముసల య్ 

వని మునినాధు పేపమును 4 దాల్చిన యిందు నింగా6 సటంగనె . ౧౯ 24 

ద. అని యీ .మహల్న గంగి థట యందు వినిశ్సయ మొుప్పంజీని యూ 

వనివయి నున్న, చనుమలు (ఖీ. వదితిముం వగల దీ శ ల దుష్థ్రబు 
దినిగ "ని; యంత, వాంఖభిశము 4 సేం గృ తార్థత నోందు నంతనా (0 

గగ ఇను సునప" ఘం గొంట వని4తొఘణేి యివ్విధోం arr చేర్చునకళా. 90 1264 
నా ళో నం. ల" 

. ahs టి కారా. తీ ఆ సెం ల్ నె వె నిన "తన! స, భూ, పాగససేయకీచట 4 వేగఫ "మ్మ 
టు 

నీవు 4 "కాస నిన్నును నన్ను, నెపుటు కానవబయు 4 నిట నియ వకు, 

చ. అనుచు సహాబ్య ష్య నమళ4గాధిపుజెంతీయు నవ్వి "యోని నిగం శ గో 

ఎని ! సరితుస్టి నొందిజిని 4 వేగము వచ్చిన దారిం బోయె కలా 
ఇ" we ns అ “భ్ గ చల *4 

i ‘od ¢ మనమున శంవ మానువుని 4 వానిని సూలు బల్క్. నా బ్ర 
జ (0 అంక J siege, 

న a 
|] శ వననిజు 3లింబేలి యింగ్ 4 మానివనగుం జపజెంచునే శకో ?. mm 1266 

జం! 1 అ ఇల అలో, అల నస ళో శే ఆ. అనుచు ననుమానమొంది భశయంబు గదుర, 
బజవయుగము యో “ose 1, జథవంబు మోణు, 

శ తలు ఖు య మ్య ఇనాం బ్బళాలను దొనుని 4 వదిల పసి 

me AA ఆం యమం లక్ష లో “ భది 3 నిందు రీ. నిచట మ నిందు? పుడు, ౨౩ [267 

న్స్, పుణ్య తీన్గోవకోంశబుల నగ్నాన మొనరించి సమిధం (| దర్భల 4 సం గృహీించి 
ప్రజ్వలజ్ఞ ఎలనుని 4 గిది వెలుంగుచు భుంరితపోబలం4బునం బోదలుచు? 
ద్రశదదానవ్రుంచే 4 నెదిగింపంగారాక యప వృటినుప స భా4వాధికుంపయి 
తనపు గాత మముని4శ్టుజుం డా శ్రనుమును (టి వేథంపంగం 4 గని సుగేళుం 

ఆ. వతిభయంబునొంది 4 యం: వమ్ముణేవీ విన, నూ ముతో ' “నుండ 4 మునినగుండు 
తనదు దూఫమొంది 4 నగన్సి “నికిబొచి చ్చి,నట్లి యమరనాథు 4 నచటం గాంచి. 

న, నీలమె యాభారణముగాం, , గ లెడు గొతముండు రోవ4కలితుంశయి యూ 
ఇకాలిశ నాసా హాసమ్ముం, దాలిచి చేసితి'వె చేయం4ీవగనట్టి పనిలొ. ౨౭ [269 

నె. కాన నీయంఊకోశంబు 4 కడయువడీం బడు 

గాక యని శాసమిగె ముని4(కాంతుం చెట్టు 
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రోపమున. బల్కు శ కా కాండ ోనముపుజె 
సృథ్విపై మైంబడె నిట్లు, శ4పించి యతని. ౨౮౪ 130 

. అన్ముహాత్యుండు శవీయించె 4 నతివనిట్టు 
సెక్కు వేలేంన్లు నీవసింపు 4 నిక్కడం బవ 
మౌన భవ్నీంచు చును భూతథనుండలమున 
గపవన్ భాస స్యరాశి శథయ్య్టుగం డగంగ 30 12171 

. ఆహారములు లేక 4+ యధిక తొపంబున నీయా శ్రముమునం బె దె 4 యింకనలును 

మరిదుర్షయుండై న 4 యట శీ రాఘవుం శతిఫోోరః మైన యూ4థయపవపి కెపుడు 
నచ్చునోయపుడు తద్భవ్య పాదపరాగ సంపర్మమున గతథ తాపనగు చు 
బరిళుద్ధ వదువు 4 పరమాత్మునాతని నాతిథయంబున 4+ నలరంచజేని 

నే యంతలోభ మోహాంబుల 4 4 నవు దోలి 

నాదుచంగటం చమిమోాణి 4 నీదుతనువుం 

దాల్తువని దుష్ట్రచారిణిం 4 దనదు భెర్య. 

దిట్రి శాపంబునకును ముఖ శ్రీని వచించి. 3౩ 1913 

en 

లా 

శే, అమ్మహో తేజు డీ యావ శ్ర4మూవని విడ, నాడీ చారణసిద్దసం4తతని చేని 

తము పవి త్రము నె తేస4హిమనద ద్రి , కిఖరమునను చపంబును జేయుచుండు. 

నలువదియనిమివన సర్గము సంపూర్షైము. 

రళొన సరము. 
౧ 

యిరు రెము (6 డహల్యకు శాపవిము క్రి నను గృొహీంచుట. చడం 

చ. శతరుఖుండండకోశముట 4 జాట్ ధరంబడ నంతమోంము దీ 

నతీం గన నగ్నిముఖ్యులగు 4 నాకులం జూరణులకా మహామునీ 
పతతిని గాంచి పల్కెను సు4పర్వీసదంబుల నొస్ప్వుం గూల్చం దీ a b- BD 
వ్రతేపము గాతముండు ముని4నర్యుండు చేయుచునుంశ చేనునుకా. ౧4 1274 

క, అతనికి. గోపముం బుట్టించి తపమును నూల్చయబూ ని + చేసితి దానికా 
హిత మిద్ది కాది? నిర్హర, తతికాముని దీన్రమా రు,4థకా శ పవియించెకొ,ల 

శే, దానవిగతాండకొళుండ 4 నేను నైతి 

నాయహల్యను శ్పియించి 4+ యంతవిడిచ 

మమ్ము నవియించుటంచేసి 4 హాానితపము 

oa aes 5 హారించితిం + వనపనివపము. 2 1276 

చ. సురవరులార ! మొనీగణ 4 కోభితచారణులార ! మోరే 

తరుణమునందు నిర్ణరహి 4తేంబును "వేసిన నాకు ముహ్క._ముల్" 
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సురలను ౫ ముంజ వేయుండనీ 4 మూటికిమూటికి “వేం డుచున్న ని 

ర్తరపతిసట్కు లలా విని సు4రల్ శుచిముఖ్యులు (స్రేమమిోజంగ కొ రోగ 
లీ 

1 న వ. | నై సన క, నుగుదోధుముశొడం బితృ, ననుబుంజెడు చోటికరిగి 4 వల్కీ ౧ ని ౪G 
(తలలు 

నరముఖము గగ మోశృధ్వరభాగా రద్థంబజంబు 4 వనగాకుం గదా. ౫ 

కొ, దానిక ముష్కుములున్నవి, ానిర్ధ గరపిభుసశవ్వి 4 యిపుడు నశింప 
లో 

గాన నజముమ్కమొ బం గొన్సివే నిగ్గరపతికి నిందు ఖీ విత్సివనులా నా!.౬ 
oA A) 

స్ట గతము సహ న మేషం, బటి 5 యసంతుష్టీ నియ్య 4న "మరు వసవ 
మైన 

నుతులారా! వి వనులట సమ్మతి గతముష్కనుగు "మేషథహమూ౦సము ' గిజ 
1 స 

వీ 
వె మనుజు బెవాగ్టర బధ్బర(మునను మూారుం 

Dd pm నిశ్తుగో చాన 4 బ్రీతి శ్ర పు 
Ne) ఆనీ 

గగ రునక్లు గ మాకం చేశ యం గం గబగు 

గాన సదముమ్మ ముం నియ్య(4గాం సనసునన. 2 

1 

: yy ఇర సట" amg అర Mm py జి య కగు wen on RP: ee చ, జకం నముఖానుగో ములను 4 సంతిస మొఫస్పల నాంకంచి వా 
situa 

స్య ఇ నీ gran & ల ne ” Why దం. లలి అంగ్ల ళో ON కా. 4 రలు గంముగసాూాడి ఎపసాాంసముసనస త రంబింల గ రివ పుపముప.,,. నుత 
లు / 

wer , జ వ. + a జో 4 “| 

ఇప పాంగ్ యిం (చ్కొసకుం ఖీ జర్చిరి రామ ! తదాదిగా మఖం 
ల 

బు” 6 గనవచ్చి యమున రె సథవురా వాము గము అందు నపిలన్, ౮ 
శ 

లొ గే l 
a మ్ 
నరు న నర్సిం అంట ఎట్ యిశసురము త ఇ 

న. 
' జ గ న ple (శ జో whe er we జే 

మీవములు దామొసనంగిన 4 మేవమునకు 

సు ACE iy "సురులు 4 నసనంతసమున 

నండకోశంబుఖను మాని 4 యను భపిం జే తు సీం. త 

ర్స్ ముహ్కు స సు స్వీ గీ ముర శముటని చ్చు నారిక సచ్చుఫలంబుణ 4A సయ్యోంబూన 

రంతను' 'డశ్వాచుం ఢీ దవన ఎవణుంగ నీ య్య A "తనుమునవసా4ఖం పత వ 

mW MW చ మం న. mw wi స్ భ్ ఇ వం చశ్శ క్షం దశరా ము ఎ ఫలి, గ, మహా తేజ! రాఘవ! మోత దద మఘూాని 

ప్రుణస్టీస్ స్య్యెంబుణ: 4 ణ్ బుపారంజేనీనవాయు ౫ "తీముయుట్లి 4 పొని డయా 

జె నుమును జూం రము స4మూా నగా 

భాగష్టనతీ నీయవాణ్యశ ఫా4పంబునుండి, యుద్ధరింపు; ము నీరానో 4 నొళ్బ్చాం 

చ. అతివయు గుంజ యున్నవన 4 నమ్తునిపల్కు.లనాలకించి ద్రాం 
(| 
సృ ఏం చదనసోదరగుందచు చను చేరంగం గారికునెంటేవేగి యా 

Fy ms , నో ల నం! ల mn లో 

శతనురు నొ ఫ్ శేనుసలని 4 బరి యహాల్నను గెం-ద నందు నో 
hb గ్గ 

టో భో 
తన్ లో జ్ త్ో నేయు నపోనసవాతప్రముసం ఖీ జక్క..ని స అజముునణొ జయటుంగుయుకొ. ౧5 

2a} 

oo సై చే a a 

[సని pn) 

Wy 

శ 

వాస్త మబర దీదననితేవభ 4 నములు 'పున్న 

నోరి, 

1285 

క. మనుజులు wy వళ స్యా వాము, దనుజులు తనుడాయం జకం 4 చగస సట్ట విధం 
బుస బొల్ఫియుం™ ట్రవాయుం వనే నస నంత నేర్చు 4 చొం బ్యా సంగా, 

(wae 



చ, 

OK 

GA 

ell 

fea 

* 
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మనమున నెంచి సుభ్రువు నమానుషరూపవిలాసయు క్షగా 
నొనరిచి యుంట మాయంగొని 4 యొస్పుగంజేసిన భంగిగాం గనుం 
గొనందగి పూవుందీవియల 4 గుంపుమటుంగసన నుంట మంచు గ్ర 
మిన మొగుళుల్ పయి౯ బెరయ 4 మెదురచంద్రునిరీతి వెల్లుచులా. ౧౮ 1287 
భూమ మమౌావరింపం 4 దోంచువై శ్వానర 
నిఖయు. బోలె మిగుల 4 జెన్నుమోజీ] 

జలమునడుమ వేడి 4 సమసియు దుర్నిరీ 
తరినుగు సూర్యకాంతి 4 గతి వెలుంగుచు. ౧౪౪ 1288 
మునివాకర్టంబున రాముని, గనుదాంక జగ త్రయమునం 4 గలవారికి ౫ 
న్లొన రాకయుండి యప్పుడు, దనశాపంబంత ముందు + తరుణముగుట చే౯ా, 

. మునికీని రాఘనవులకు. దా, గన(బడియెలా; దాశరథులు 4 కాంతామణి నా 
మెను గని వాదములంటుచుం దనివారంగం బూజసల్ప్బం 4 దరుణీముణి యుకా. 
తీనపతివాక్యముల్ స్మ లికి * దబ్బునరాంగ సమాహిఆ త్త యె 
ఘునులగు వారికర విధి 4 గాం దగుపాద్యము నర్గ ర్భ్య్టమిచ్చి యిం 

కను నొనరింపంగాం దగిన 4 కార్యములన్ని యు 'భ కి కిమోాణుంవే 
సిన గృహియించే రాఘనవుండు 4+ చి త్రము మోడదరసంబు నందలగకా. ౧౮ 

. సురదుందుభినిస్త్రనములు మొరసె౯ వొవ్ఫష్ట్వి దేవ్యముఖులు గురిపీం 

చిరి; గంధ రాషఫ్పరసలు, సురపథమున ey: + శోభిలి రెలమికా. ౧౯ 
= అలరి యహల్యయు స స్వతపోబలమున. బరిళుద్ద దేహా+భాసురయయి యి 
మృుల రామాగమనమ్హును, జెలిసియె గౌతముండు రా, మశడిందమి పొదలకా. 
"పెనిమిటి చెంతం జేర నుర4బృందము నుంచిదిముంచిదంచు న 

వ్వనిత బహూకరించిరి తే4హపరిపాకము నొంది లేజము౯ 
ఘనమయి గ్రాలుచుండం దగు + గాతముం డప్పుడవాల్యతో సుఖం 
బును గని లామచంద్రునకుం + బూజలొనర్చి యథా కృమంబుగ౯, ౨౧ 1294 

. అంచె నివసించి తపము చే4తయంగంయబూ నె 

రాముడంతట మానివిశరచితేపూజ 

ల ముగ నొంది యటనుండి 4 యమ్మిథిలకం 
బో వసమకోట్టి యీశతాన4మునకు నరిగి. ౨౨ 1295 

నలునదితొమ్మిదవ సర్లము సంపూర్ణము. 

"౫*ంఎస సర్షము. 

యుడు రొమాదులు మిథిల జేరుట. శురుం- 

. అనుజునితోడను గాశిక, మునివర్యునితోడ రాజ4ముఖ్యుండగు న 
జ్ఞనకుని ముఖవాటము మౌ,నిని మున్నిడుకొనుచుం జేరె 4 నెమ్మి దలిర్బకా ౧ 



150) ఆం ధృ శ్రీమద్రామాయణము 

లో వజ. , ఫ్ లో ళ్ న. లు 4 ల లో టో a 

క కృతుళాలంగని బేల, యుతుండై రాముండు సల్కె. 4 నోమునినరాX్ష | 

పఠిమంతుం Cs న జ? సక WEN: Hire త్రి ము ఖువ స్తు వితజె 4 చలు వహీ ౦" HE, ౨ 1297 
రారారా ఎ 

చ, కి నుండి దె వేదసార కులు 4 ES నురవా గలం చేశ వేం సం 

ఖ్యను బొలుపౌందుచారలు మఖ, క్కొయకై_ బసు చే
థవాను 

యును జను బెంచినారు; మున4లుం జెడి  తాన్రలివో, సుుతాననా 

దినిఖబవస్తు భా రముల( 4 దీరినబండ్ల్లు నతంబు లొస్పటగలొ. 5 1298 

p 

. అడుగు వెట్టను సందులే 4 కలతుచున్న 

విట్ట సంకులనుఖశాల 4 నెందునై బృ న 

స్థలము గన్న ఇ దుంపంగం్డ 4 దగనస్థలము 

మనకుంగా నేర్పజింపుండి 4 యనిన మాని. ౮ 1299 

గ నిని రామునివాపన్టంబుల, జన సంకులరహీ తమూ-చు 4 జగయుణి ను పా 

వన మెనవోటు వాసంబున శేషు నపుజటకు 4 ముసవగు రాకోకా. ౫ 800 

శ. జనకుండు విని శతానం,దుని జనవినుతుం బువోహి+తుని ముందుగ దో 

డ్కొని వినయంబున వేగం,బున నెదురుగం బోయి నంత 4 మునినరు ట్ట కొ, 

"తే, కృతువు చెజి వేర్చవచ్చిన 4 కారణమున 

బసకు 'నెంబడీ చని యగ సీ మును సనుం, న 

కము ధగ మ్లున౯ మీున4కాంచున కిది 

యవల శేయంగయ నిన పూళ4జూదశంబు. an 1302 

చ. హీితముగ। జేసీరంశేట మునీం (ట్ర్ C3) పూజ పాంం-చి మేదినీ 

ఫతి కుశలం బవిఘ్నముగ + భాదృముగాం జెలువారి సాగు'నే 

న్ కృతునని గో ,ళ్న్న్నే ననీ ముని+ రాజుల బుట్విజుల
౯ా దమిం బుటో 

పతునిని "కీ నుమారయుచు 4 నంగేయు బతి Tre నళ్చ్పమా యుపీకా గ 

చ. జనకమహీశుం జంత ముని4స చముం గానక గాంచి యిన్నహా 

మునులను గూడి మోరిచటం 4 బొ ల్భృడు నాసనసంఘనుందు నిం 

దును దమిం గూరుచుండుండని 4 దోసిలియొగి వచింప నాతడు 

మునులును గూరుచుండిరట 4 భూ పతిచెప్పినరీతి నవ్వల౯ా, ౧౧ 1804 

క. జనకుండుం. బురోహితుంటు నింకను గల్లిన నుంగీ వగులుం 4 గృోనుముగ నాయా 

సనముల సలంకిరించిరి, కని విధ మ్స భూమ+ కాంతుండంత౯ా. ౧౨ 1805 

జే, గాధనందను మునిచంద్రుం 4 గాంచి నేయ 

గొ, ముదీయాధిగ్టరము సమగ పలక కలిత 

మయె్య దాననె సురనుత్య$ నుయ్యె దాని 

నుండనిం డట మోరును 4 నిండు వేడ్క. ౧కి 1806 



ర్ 

వ్ 

ఫ్ షో అల్ల ' న్ 

రన, సమ్ము నాట్యము సల్పంగా 4 నమ్మునీం దు 

సీ, 
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చనుదంచినారు మిోద్యర్భనమున నే యజ్ఞ ఫలము 4 సమధిశముగ6 గాం 

చినయట్టుబయ్యె నీపీ, మునివమ్యులం గూడి యజ్ఞమును గను దమితో౯ా.1807. 

క్రృతుశాలకునురాంగం 4 గడు ధన్య్వుండ నె యొతిం 

దమకృప కేను బా4త్రంబునై తి 

బ్రహ్మా ముసీం దృ! “యశ+ధ్వరున్దిలు యజ్ఞ ంబు 

నకును బం డ్రైండుదిశనములు క్రియతే 

యనివచించిరి” యవి 4 చనినంత దేవత 

లాత్యథానగంబుల 4 నందుకొనలగ 

వత్తురప్పుడు మోరు + వారిదర్శింపన * 

ననిపల్కి మోమున 4 నధికసంత 

oy 
మరల గన్లొని వినతుండై 4 మనుజవిభుండు 

జనకు6 డాదృలీమోాటు నం4జలి నుటించి 

యబ్బురము వెల్లి గొనంబల్కె 4 నార్యవర్య !. ౧౬౪ 1808 

యుడు కౌళికు లండు రామ త్ముణులన్ఫత్తాంతేము జనకునకుం 'బెల్పుట. ర్రురుం- 

మోకు శుభంబగుం + గాక ! కువూరకుల్ వీరిర్వు రెవ్వరు + ఏీరియాకృ్ళ 

తుల ఏధంబును జూడ. 4 దోంచె విమునిబోలునట్టి పరాక్రమం + బలరువార 

లనినాకు; దంతిసిం+హములట్లు గాంభిర్యు పారుషగమనముల్ 4 ప్రబలుచుండ 

వ్యాను నృవంబుల 4 యట్లు భయంకర సవిలాసగతులు నెళసంగుచుండ( 

"తే. బాలిచిరీ వీరవన్యులు + లలితపద్మ, ప శ్రసువి శాలనయనులై 4 ప్ర కోటఖడ్ల 

WX 

er 

భూరితూణీరచాసముల్ + పూని యక, చేనతీలంబోలు రూపంబు 4 'లేజరిల్ల. 

తనుసుందరతకు నీడగు, ననూనయావనము వెలయ 4 నలరారిరి ప్ 

'రనిమిషు లిచ్చను శీ తినిం, గన దినముననుండి దిగిన 4 గతినుందురు సూ!. ౧౯ 

మృదుపదంబులు గంద 4 మిగుల గఠినమార్లముల నిటవచ్చిరి $ యలరు కని 

గా త్రృసౌందర్యంబుం 4 గాంచిన. గోరికలన్ని యు నట వేజీ + యున్నమాడ్కి_ . 

కనబడుచున్నది; 4 కమ్రురూపులు పెర లెవనిపు త్ర కులన్ని 4 యొజుంగుద్వు 

కాన జెప్పుము దివా4కరశీతకరు, లభ్రమును బోలె నీ చేశ4మును నలంక 

తె. రింంచు చున్నారు; పీరు శ4+రీరవూన 

ఆ, 

మునను నింగిత చేస్టితం+బులం బరస్ప 

రము సమాసముగా6 బొల్తు + రనులశ్ (స్త్ర 

ఛారులొ వీరు హేతువెోద్దాని. బూని, ౨౧ 1811 

చిన్నిజుట్టుత్ డం , చెలంసచు నుండియు, వచ్చినారు ఏరు 4 సచ్చరిత్ర, ! 

దినికారణంబు. 4 జలియంగ? గోరదం, గరుణం జెప్పుండన్న( 4 గాచికుండు, 
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చ, 

శే, 

విని జనకశ్నీలిశవుణి 4 వేడుకల బల్కినఫల్కు_ ల ని 
1 ల ళు న్న ట్లనియె మహామతి ! దశర4+థావనిపాలకు నాత్రజన్లు లీ 

ఘనులు మదా శృమంబునకుం 4 గారణముండి యొ తోడి తౌచ్చితిలా 
దనుజులం జంపి రందుం గ్రతు+తం త విఘాతేకుల౯ా' దు రాత్తులక . ౨౨ 1818 

అని యటనుండి యుళీ గ్రాసురసంకుల ఛభయదాటన్రబను నిర్భయముగా 
వారునచ్చుటవి శా4లాంమ్య్టస గరంజబుంగాంచుట యు నహాబ్యంశ4గను( గొనుటయు 
గాతవుముని సనూ4గనునంబు నటనుండి చపెనువింటిసారంబు 4 గ నంగ నచ్చి 
నట్టి వృశ్తాంతంబు + ననువొందంగా నుహో తేజు?" జనకధా4 తీ విభునకు 

. సర్వమును బేర్ష్మి మునిజన4స_తృముండు 
తసమునందగు తేజంబు 4 దనర వెలయు 

నట్టి గాభేయుం ఊటీంగించి + యంతనూర 

కుండె నవ్వల జనక రా4ణ్యండనుండు. ౨౫౪ [214 

వబదియవ సర్లము సంపూర్ణము, 

౫% వ సర్లము. 

ఉళ్లు న్ , న నషా దయయ. విగ వ్రమ్మ్్రి చర్చి రము. చరం. 

. మునమున. బొంగో; ధీవిభవ4నుండనుల తగు కెఠికుండు చె 

ats 

ప్పిన వచనంబుబకా విని హవిత్ర నువా_గ్లర కేజుండై న య 
జ్ఞనకు పురోహితుండు కోశుశసంతసనుంది వ్రృవ్యాష్టగోముంల్లా 
త్రనరెను గాతమాగ్శజు( డ4తండగు జ్యేమ్టుండు తత్సుతావిలా. ౧౧. 1815 
గొప్పదనమున6 ేజంబు 4 కొమురుమిగుల 
వలయు నాశతానందుండు 4 విస్కయమును 

బొం దెం 'దనతల్లి శాసంబు6 4 బోవనడంచి 

నట్టి శ్రీరాముం గనుంగొన్న 4 యంళేమాత్ర. ౨ 1816 

ea 

గని 'కౌళికమునినరుతో, ననియె శతానందమాని 4 యనఘ! మునివగా'. 39 
. తనముందట సుఖముగ నా,సనముబ. జెలువారుచున్న 4 మొసలి సుతులకా 

మ, చిరకాలంబు తసంబు సేయుచు యశళీస్పిది౯ ముదికా నోరి సు 
య 

స్థిరచి_త్రంబున నొప్పు నాజనని నీ+చే నీథరాధీశపు 
త్రరమాశకాంతున కందు జూసంబడెనే 4 రాజిల్లు తేజంబునం 

జరంగుంగావున నామె పూజ్యుండగు నీ4భ ద్రాగ్డుం బూజించినే, ఈ 1810 

జే, కందమూలఫలప్రము+ఖముల నితండు 
సర్వ బేహిపూజ్యుండని 4 స్వాంతవుందు 
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చెలి(గి పూజంచెనే నోహ్మరీ గ్ ంద్ర! మున్ను 
జిమ్ము వా గా్ట్రగురాలళికిం 4 జిక. యతిన. ౫4 1819 

చ, ఒనరుపరానికృత్యమున + కున్ముఖు రాలగుటాదిగా ౫ గ 
లిన చరితంబునెస్స నెటీ4+గించికివే కద ,యూనృ పాలనం 
దనునకు; నీకు భద చృనుగు 4 నాజనయిత్రియు రామవర్శనం 
బున గృతకృత్య య పిదపం 4 బూజ్యున్ భర్తను గూడెనే మునీ. ౭ 1820 

క. జనకుండు రాము బూజిం,చెనె; హీ చునంతంబునుండి 4 చచ్చెజం జనుదెం 
చిన నాతండ్రి డికిం బూజం, బొనరించె నె? యితండు దారం 4 బొందునటు తగ౯ా, 

ఆ, నాగురుండు మనసు4నం గోపమును నూని 
యా శృమమ్ముం జేరి 4 నపుడు రాము 
డంతరంగస క్షి 4 నభివాదనముసేన 
చే? మునీంద్ర ! నాకు + నెలుంగం జెపువు !, ౯ 1822 

తే, అని శతానందుం డడిగిన 4 నతనివాక్ళి 

సరణికిని మెచ్చి వా క్ళివి(శారదుండు 

కారికుండు వచించె నీ4కరణి హాని 

చంద్ర | వినవయ్య యచ్చటి+చరితమెల్ల, ౧౦ 1828 

క. ఒనరింప6 దగిన కృత్యం, బున నించుకయైనం గాలథమును నవ్యర్థముసే 

నిన వాండంగాను జక్క ల, నొనరించికి సమయమెజింగి్ 4 యుద్యవమునుల రక, 

క. నీతల్లి యా యహాల్యయు., 'జేతోమోదమున భ ర్రం4 జేరెను మును వి 

ఖ్యాతుండగు జమదగ్నిని, బ్రీతిని శేణుకయు గూడు 4 విధమున మానీ, ౧౧ 

చ. అనిమునిపల్క_ సంతసము 4 నంది మవా త్తరలేజుండై న యా 
జనకపురోహి తుండు గుణ4సాంద్రుని రామునిం జూచి పఠ్కె రా 
నయ ! మహాత్మ! స్వాగతము 4 దై వవశంబున సాటిలేని యో 
గనియతి నొప్పుచున్న ముని4కాంతుని నీతనియాడి వేడుకన్. ౧౩ 1826 

క. చనుదెంచితి విచ్చటి, కి, మునివర్యుం డచింత్యకృత్య4ముల నెల్లను చే 

సినవాండు తపము కలిమికా గనియక౯ా బ్రవార్షి త౯ా సు4కాంతిమహి తుడెా. 

క, గురు లేజుండై న యిమృుని, బరనుహీ తము నీకు. జేయు+వాండని మది, నీ 

వరయుము;  భూరితేపో భాసురుండగు కశికాన్వయాబ్ధిసోముండు నీకుక౯ా. ౧౮ 

"లే. రతుకుండై చులంగుట 4 రామచంద్ర | 

ధాత్రి, నీకంకు నరసిన 4 ధన్యు డెవడు 

కలకు మహి తాత్తుం డైన యీోళకౌళీకుని త 

పోబలం బెట్టిదో విను థీ ) పూన్కి మోజు. ౧౫౪ 1829 

20 
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తే 

es 

శే, 

క్ల, 

వ 

ఆ, 

(UW 

మజియు నీశని చరితంబు 4 నెజీ నచింతు 

ధర్య్యవుతియైన యట్టి ౧గాశతేండు వాల 

“కాల మవనీళుండై యుండి 4 కడంగి సాగి 

సంతతిని ద్రుంచి ధర్ష్మంబు6 4 జక్కొనడివి. ౧౬. 1880 

॥ నృతవిద్యాపరచయు. డ్రై హితుండై నునుజూళి కెల్ల 4 నెంతేయు నలరెకా 

ఇతనిదగు ననయపు వి, స్పృతిం జెప్పెనం గుళుండు వెలసె నెంత యుఖ్యాాతి౯. 

రుమ్6డు బ్ర హా నగు. 4 గొడుకు వానికి మహాబలబధర , “లియె+పరంగుచున్న 

కళనాభుం స వీయించెం4గుశనా భు నకుగాధియనువాండుకొడున్ య్యు+నచనికతుల 

"తేజస్పునం దగి ఖీ దివ్యకీ గి ౧ వెలుంగు నీముని పుత్రుండె. 4 యొసలౌ; నితీండు 

పొరుషంబున నొప్పి 4 బహాంవ శ్పరంబులు రాజ్యంబు పాలించె4బూజ్య భంగి 

, నొక్కతటీ నిణేండు 4 నుగుతరచమురంగ 

బంములును జెంంగి 4 గొలుచుచుండ 

నవసగలముం జూడ 4 నహి ణీపేన 

వెంట బలసీ రాయ 4 వెనలె నంత. ౨౦; 18832 

జనసలి సంతతికా నగర4సంఘము ,శె_వలినీ వ్రజంబు గో 

తేనికరపావనా శృను ఏ4ఉతానము. గాంచుచు సంచరించుచుకా 

ఘనుండగు నవ్వనిష్టముని4కాంతునియా శ్రనుముం గనంగం బో 
యె; నది బసు ద్రు మానళుబ 4 నంతేయు దట్టముగా 'జెలంగుచుక్ొ, .9.౨౪ 

వివిధమృగసంఘనిబిక మై 4 విబుధసిద్ధ 

వారకొాసురగంధరప్టథసంఘములును 

గిన్నరులు సంచరింపంగ 4 సన్నుతింపం 

దగిన దై పావనంబగు 4 తేనరి ముజియు. ౨౩౬ 1884 

మనుజులపరిచయమున నొప్పిన సొరంగముణంగూడి 4 'పెంపొందుచు..బా 

_ నరవ నేవితీంబయి, కనుంగొనంగాం దగినదగుచుం 4 గడు సన్నుతమై ౨౮ 

ఎ, మజియు వసిస్థూ శ్రశముము భూసురర్షి "జీవముని సేవితమయి 4 వజులుచుండు. 

దసమొనరించి యాబ్దాని ఫలంబొరిది నట్టి వారలు, 'జ్వ4నాభోలో” ను 

హాత్తులు, జలపవ4నొహోరు, బలిజీర్హ సర్గాశేనులు మూల4+4ఫలముణం దిను 

వారు, నిర ల4స్వాంతులు, జితేదోషులును, నిర్ణితేం ది యు4లును, నయి తేగు 

మునులు సతత హో మ4ముఖకృత్య నిరతులా 

వాలఖలస్ట్రమునులు 4 వాసుదేవ 

వరనఖములం బుట్ట 4 వజులు వెఖానస 

ముఖులు చేరియుండం 4 బొలుచుచుండు. ౨౭ 1386 
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తే, మణీయు నయ్యా శృనుము వితా4మహానని లోక 
మింకొకటి దోంచినట్లుగా 4 నెసంగ చుండ. 

గా నుహోబలుండై న యాళథగాధిసుతుండు 

దానీ. గాంచెను సం ప్రీతి 4 దనరుచుండ. ౨౮ 1887 

ఏబదియొకటవ సర్ల్షము సంపూర్ణము. గ ల 

౫౨ = వన సర్లము, 

చ. బలమున మణీ వీర్ణమున + భాసిలి కీర్తిని గాంచియున్నయీా 

యలఘునునీము డెంతయును 4 హర్ష మునుం గని లోనికేగి యం 

దలరు వసిష్థమాని దివి(జాధిపుంగాంచి నమస్కరించె ని 

స్తులనినయంబున౯ ; మునియుం 4 దోరపువేడుక తొంగలింపంగకా. ౧౪ 89 

క మో కెల్లి సాపగతంబగుం, గాక యనుచు బల్కి మాని4కాంతుండు తమినీ 

భూకాంతున కిప్పించెను, బ్రాకట దివ్యాసనమును; 4 రాజవరుండుక-. ౨ 1889 

. మునిసతి దర్శితా4సనమున6 గూర్చుండే; నంత వసిష్థుండు + న్యాయరీతి 

ఫలమూలములనిచ్చెం4 బార్జివుండ వ్వాని మునిసత్స సా దమం+చును గ్రహించి 

నిర్విఘ్నుముగం దపోశనియతి వర్తిల్లునే యగ్నికృత్యంబు ల4భ్యంతరముల 

నొందకయే ! సాగుచున్న వే, శిష్యులకెల్లమేమముగడా + యెల్లవృతు 

తే. ములు సమంచితవృద్ధిని 4 బాలు చుచుండు. 

గాదె! యని రాజ కేజంబు 4 గ్రాల నడుగ 

నన్ని విషయంబులకా మేను 4 నులరు ననుచు 
మునీయు 6 బ్ర్యు త్రర్మొసంగి 4 మోదములర. ౫ 18410 

చ. వనజజు నాత్తజుండు, ముని+వర్యుండు దివ్యృతపోమహత్వముక 

గని వెలుగొందువాండిటుల 4 మ్రపలితెముము ప్రశ్న సేసి యా 

సనమునం గూరుచున్నం గని 4 శాంతవచస్సుల రాజవర్య ! నీ 

కును గుశలం బె! ధర్త్యమునె 4 నోరినవాండవు నీవు కావునా. ఇఇ 1841 

జావ ధనమును శా, స్త్రచోదితహథంబుననె గణియించి పెంచి వా 

లనముగిం జేసీ పాత్రము చెలంగినచో౭ దమి దానమిచ్చి యిం 

పున నలరార నౌన చెడి 4 భూపతి వృత్తము తప్పకుండంగా 

జనులను ధర్మమార్షమునం 4 జక్కంగ రంజిలంజేసి యేలుదే!. ౭ 1842 

em 

* ద. ధనమును కొస్త్రచోదితేపథంబున. ,,అనుపద్యమునకు మూ. “పృజా౭పాలయసే వీక 

శాజన్ఫ శ్రేన ధార్మిక.” రాజన్భర్తే మనలా “శో, న్యాయ నార్జనమర్థస్య విర్ధనం పాలనం కథా, స 

తాకే పృతిపర్తి ED రాజసు కేం ఛతుర్విధమ్.”” అను వ్యాఖ్యా నాభి ప్రా యము ననుసరించి 

తేని(గంపంబడినది. 
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స్ భృత్యుల కష్టసుఖంబుల, నిత్యన్ను స్థురయుచును వారి+ నెన్ను నునుతువే ! 

కృశ్యంబని సీయాజ్ఞ ను, భృతః లు తేంందాలః చందూ" రే కడ! భూపా!, & 

క జితవై ద్రీ! నీశాత్రన, ఏితేతి౯' నిర్షించితి గద! 4 వినుతుల సార్లో 
ల్లో 

నతి న నడంయవాండ వీవో, &ీతపా! చతురంగములును + జెన్నారుం గదా!, ౮ 

క్ర ధ్ నమునరు౯ మిత్రులకు, దనయయములకుం ; బౌత్రులకును + దగష్నేమమెగా 

నును జేశ్వర! యని యడిగిన, మునికీ౯ నినయవమునం గుళలథమును వినివీంచె౯ా, 

క, ముని నాయకుండు ప్ర చ్చీ, చినవా నికి న్స 6 జూణకితే నముమె యని యొ 

యీ నం జెప్పి నుహా తేజం, దన యం మునిచం ద్రుంయుక మ4హాహార్ష మునకొ, 

ఆ, కొంత సేసుముదము 4 గూ రెజు కథలతో" 

గుథల నా రతోడం థీ గోకి మిజు, 

గాఖమును గడిపిరి 4 కొటుం బరస్పంచి త్ర 

ములు చెబంగం6ంగా నథను మునీయును. ౧౧ 1847 

వూ సల్లాసంబులు శ్రీధర సుస్టిణేము లాళ4స్యంబందుయ జేల్వారంగా 

నుల్లాసంబున రాజుతో బలి శె 1 ని\ట్లోగాజవర్యా! సము 

న్ఫబ్సత్ము శ్రీయుతిని స్ప నిన్ను టల సం4తొాన౦ంబునుకొ స్వ్య్రస్పసం 

పల్లుభంబున నాతిభయమున6 దళీన్పంబూనితికా గావునకొ, ౧౨; (848 

ఆ, నేను జేయుపూజ 4 నీవు గ గ హీంపు సో ప్రార్థినంబు నె సెట్టు 4 సార్థక ౦ 

గా నొనర్పవయన్స ! 4 మ్రాపతి ఏ పఏవొట, నటి ధవ 'వైండవు వు ను+హానానీవ.!. ౧౩౨౪ 

సీ యత్నపూర్వుముగ నీ+కాతీథ్య మొ న రింపవలయు నంచు వచించు 4 బ్రవ్మామాని 
నూటబఖ విని మహా4నుతీవముంతులగొ గాధితసనయు డిట్లనిపలె కై + మునిన రేణ్య! 

యాతిథ్య వెంునరింతు 4 మని వ్రీతియల్కి నయంతన యదిచేసిన ట్లయ య్యు 
భవదా శృహమ్మున 4 వజలు మూగంబుల ఫలసమూవాంబుబ "బో దస్టమునను 

ఆ. నీదు దర్శనమున 4 నెమ్మి నొ చననవీంగు,మున నూ సర్వ్రవిధము? ను దగంగం 

బూజ సేసితిరి సుథపూజు్యలు నాకు మూశాట నింతమా త, 4 నలరినొండ, 

చం చనియద వి మయ నుజ్జ (గొని 4+ సంయమినర్య ! నమస్కరింతు సా 
ఘనకరుణాక్ట )దృ వీ ౫గనయ4గాందగునంచు వచించు కౌళికుం 

గనుంగొని మాటిమాటికీని 4 గాదిలి ప్రే ను నుదారచిత్తుంయ” 

ముని తనపూజం గై కొనంగం 4 బోలునటంచు బహూకరిం చినా. ౧౭4 1851 

జే, ఎన్ని సారులు చేండిన4యేని మరల 

నాతిఖేయముం గ కొని $ యరుగు మనుచు 

శ్రార్ధనము సేయ భూసతి($వర్వుః సొమ్లు 
నిలొజెద నటంచు మునితోడం 4 బలికీ మజీయు. ౧౮౪ 1452 
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క, నివర్యా | తమచి త్తంబున కెయ్యది పియమొ, యట్ల 4 పూనికి. జేయం 

గ నటంచుం బల్కె నవ్వా, కష్టినికరమున ంతొ యలర యనఘుం డంత౯* 

ఆ. చిత్రవర్హ ములను 4 జెలలెడు తనదగు, కామధేనువు. దమిం 4 గడంగి పిలిచి 
సత్వ్టోరమునర్గమ్మ + శేబలా! మదు క్లిని నాలకింపు, చేయునుక్తై నీవు. ౨౦౪ 

క్, మను జేశర్షి కి నే నేవక్క జనులకు భోజనము పెట్ట 4 సమకట్టితి నీ 

వనుపను పదార్థములనొ, య్యినం గూర్పంగవలయు న ర్షళిమై తగుభంగిన్. 

కామధుక్క_నువే వేరు + గలదు నీకయ్యాది సార్థకమై చను 4 నట్టులగుట 
పషడ్ర సంబుల నెట్టి 4 జనుండెద్ది కోరిన నద్దాని సమకూర్చు శ్రీ ' నుతనికిం దగి 

నట్టులిప్పని నాకు 4 నభిమతమని చేయు, 'మనుపముతీర రసా$యనము లమ 

భత్య పానీయముల్ 4 భవ్యమభ్యాాది లేహ్టింబులు చోపహ్యంబు 4 లన్నరాళి 

ఆ. వలసి యున్నయంతే + లలితగతిం గూర్చూ 
మెల్లపనుల వేగ4మే యొనర్చ 

వలయు జుమ్హు రాజ4వర్యుండు భృత్యులు | 

సంతసమునం గుడిచి 4 చనం గవలయు. ౨౩౫౪ | 185% 

లొ 

గ వరు ఆద అగ డ్య ఏబది రెండవ సర్లము సంపూర్ణము. 

కవ సర్గము. 

ంధథిదు కామభేనువు నిమని విశ్వామి, తుండు వసిహ్హ్ నడుగుటు. చణ 

చ. అరిగణసూదనా ! రఘువ+4రాన్టయకంథిశళాంక ! యమునీ 

శరుం డిటుపల్కినకా శబల; 4 వాంభితవర్షి ణిగాన నవే 

వరుసను గోరిన౯ా బిదికె 4 వారికి వారికి? దృక్పియెట్టు ల 

క్క_రణిని; దేనె లికువ్రులు 4 క,మ్మమధూక సుమోసవంబులుకా. ౧4 1851 

మేలి పానకములు 4 వేలాలు బహువిధభత్యుముల్ గురిసె నథబలమజ్యును 

వేడి యన్నపురాళి 4 చూడం బర్వతమట్లు వెలసె సె నృుష్టాన్నమ్వు4లలనె సూప 

ములు పర్వెం దీయనైె. 4 వొలుచు దధి ప వాహములలరా రె; రు4 చీములగుచు 

. సాబురసంబుల 4 ననువెొండC చేసిన పాడ బాహ్యయములౌా 4 సరసవస్తు 

శే, వులును బెల్లముతో. జేయం 4 గలిగినట్టి 

వస్తువులు పాత్రములనిండ 4 నజిలుచుంజె 

వేనవేలుగ; నప్పుడా4విందుం గుడిచి 

సంతసముం బువ్వీయుం గల్లి 4 సై న్యవితతి. ఈ 1556 

కో, మునివరు నాభేనువు నొయస్టన ౯ బొగడుచు సంతసమున 4+ నలరారిరి జేం 

డును నంత[పురకాం తా, జనములును బురోహీ తులును 4 తూసురవరులుకా, 

coe 
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క, ఆవిందుం గుడిచి సంతస, మావహీలకా బొలిచిరంత 4 నవనీళుండు సం 
భావించి మాని తన్నును, సేవకులను నుం త్రివరులః థ్ధ జ త్తములలరక్. an 

తే. తృ ప్పినొందించె విందువే 4 నెంతొశ క్రి 
ననుచు మిక్కి_లిసంతో షు 4 వుంది మాని 

గాంచి యోమానిచం దృ ! మా4రంచితముగం 
బూజనీయులు మాశెల్స 4 నీజగమున, ౭ 1861 

క వినవయ్య ! యట్టి మోారిటు, నను బూజించిలిరి ముదము?*నం బొంగెను నా 
మనము బహుసత్కృృతులం జేేసినమికు నమస్క_రింతు 4 వీతిసురవర్యా !. 

ఉ. మాటల పొంచెజబుంగుదువు 4 మానివరా ! వచియింతుంగాన నే 
మాట యొకండు, భేనువుల 4 మంచివిగా నొకలథత నిచ్చ దక 
సాటియెలేని యీశబల 4 సంతన మొప్ప నను ౫ హింపుండీ 
వాటి నముహోపకారమును 4 బాత్రుం బొండం నెట్టుణన ఎదోలా. ౮౪ 1868 

క. తీనజాతియందు శేషం, బనందగు నిదికాన రణ్నేశనుగుం గాదె మునీ ! 
జనవిభుండు రత్నీనిచయం,బును గొనువాయొట, రత్నే4మును నొకిమ్లూ 1.౯. 

తే, ధమ్మువుం దలంచి చూడ రఈత్నమిది నాది 
కాని భూసురవర ! నీది 4 కాదటంచు 
భూపతి వచింసంగా మునిపుంగనుండు 
ధర్మమతి పల్కె మేదినీధవునితోడ. ౧౦౪ 1865 

ర్, ఒకలత గోన్రులొసంగిన, నికనుం గోకోటిశతము 4 లిచ్చిన రాజా 
పృకొటరజతేరాసుల నిచ్చి కడుం గోరిన నొసంగ 4 సిద్ధము కపులకొ. ౧౧౪ 

క, పరిపంథివినాశక ! యో, ధరణీశా ! నన్ను విడువం 4 డగ దియ్యది, నా 
సరము నిడువం జూలదు, పరికింపుము దీని నె + స్వ్వాంతమునందుక౯ా. ౧౨ 

. ఆత్మవే త్తకుం గీరి 4 యనునునం దసమును జేయునాకిద్దియే + స్థిరముగా 

పరి 

ళా 

సాయమున సాగుచుండును 4 సంథయంబు 
"లేదు సత్యంబు వచియింతు 4 మేదినీళ ! 
యిదియె సర్వస్వరాూపమై 4 యెసల నాకు. ౧౫ 1808 

క. నిరతము సంతోషము నా, కరుదుగ నిచ్చునది యిదియె 4 యవనీళ్వర నేం 
_ బజరికించి యిపుడు చెప్పిన, వరుస నితరకోరణముల 4 వలనకా దీనిక, CU 
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క, బ్రయ్యంగం జాల నీకని, యయ్యావనీ త్రి దశమాని 4 యాడిన భూపుం 

డయ్యావుం గొనంగనక్క_ణి, యొుయన్టీనందనుందొందరించు4 చుండంగ వేడ్కన్, 

క. పలుకులనేర్పతితేన నుపు, డలరారంగం బలికె హోట4కాంచితములుగాం 

'జెలలగెడు నడీ త్రాడులుమెడ,గొలుసులునంకుశములొప్ప 4గొమరు గజముబక్, 

తె, పదియు నాలుగువేల నీ4చ్చెదనుు నాలు 

గసి తెపెనిహాయముల 4 నెసంగునట్లు 
పూని హాటకమయములై + పొలుచు చిన్న 

గంటలకొ దగు రథముల 4 గడుముదమున,. ౧౮ L872 

క, ఎనిమిదినందల నొసలౌద, ఘనకుల దేశముల బుట్టి + గాఢబలములక౯ా 

దనరారు గుజ్జముల నో,మునివర! పదునొక్క_ వేలు 4 ముదమున నిత్తు౯.౧౯౫ 

సీ స్వచ్భంబులౌ తన్ముచ్బ్భాయలు వే శ్వేజం జెలువార వయసును 4 గలిగియున్న 
గోవుల నీకొక్క_4కోటి నొసంగెదం గామభేనువు నిమ్ము 4 కాంచనమ్యు 

వరరత్నముల నెన్నీ 4 వాంధింతువో వాని నిచ్చెద శబల నా 4 కిన్సుటంచుం 

్రార్ధించు భూపతి4పల్కుల వినుచును బూజ్యుతముండై నథమునియు, రాజ! 

ఆ. యొట్టులై నలగాని 46 యాయ నీగోవును, రత్నిమిదియె నాకు 4 ద్రవ్యమిదియె 

తలలు "నాకు జీవిశతంబిచె సర్వస్వ్ర,మిదియె పున్నమయగు 4 నిది యమవస.౨౩ 

చ. ఘనతరదథీణాన్విత మ4ఖంబులు సత్రియలు౯ దలంప గో 

వుననె ప్రవృ త్తింగాంచు విను 4 భూవర! నే నొనరించునట్టి క 

ర్త నిచయమెస్లి దినిని సను _సవిధంబుల సాగుచుండు నిం 

కను బలుమాొట లేల యొసం4గంగను జాలను కామధేనువు. ౨౫4 18/5 

వబదిమాడన సర్లము సంపూర్ణ ము, 

౫ర.- వ సర్లము, 

రుద్దు కామ'భేనువు విశ్వామి తు బంంబులం దునుమాడుట. శుఢుం- 

చ. అనుచు నసిస్థమాని తన4యాన్రనొసంగక యుంట6గాంచి గో 

వును బలవద్వీధిం గొన 4 బోలునటంచు. దలంచి యట్టు లే 

గొని చనుచుండ; నొాశబల 4 _గూరభటుల్ తనునీక్సుచుంటకుకా 

దననుది శోకముం బొదలం4 దాననె స్రుక్కుచు నేడ్చె బోరున౯. ౨ 1876 

ము, తనలో నంతట నెంచె నిప్వధి. గటా 4 ధర్యాతృండ” మానిరా 

జు నను౯ నిర ర ఎ్రణుండై తగా విడిణెచే 4 మోడేశ్వరా ! దీనినిం 

నొనుమంచిట్టుల యయొునేమొ; యిపుడీ 4 (కూరాత్తు లౌ రాడ్భటుల్ 

ననుంగొంపోవుచు నున్నవారు గద దీ+న౯ దుఠఖతాత్త్మ్యంద్వరక్. ౩ 1877 



160 ఆం ధ్రశ్రీమద్రామాయ ణము 

ఆ. పాననాత్తుండైన 4 బవ్యర్థి శేనేమి, యెగ్గుసేయ లేది4 చేల యితండు 
తలయకున్నవా (డు? 4 ధార్ష్మికుండమ్ముని యూరకున్నవాండు 4 వీరి. జూచి, 5 

నం అనుర క్షను నపరాధం,బును జేయని నన్ను విడిచ 4 బుధనుతు జాతం 
_ (డని చింతించుచుం బలూనుటిు, ఘన నిశాషసముల విడిచి] 4 కడు గోపమునకా, 

సీ తన్నీడ్చువొనిపోవు4చున్న యాభృుత్యుల. బలువుర విదలించి + వాయు చే 
మునం జని య్య్ముహామ్మని పానముల చెంత శేగి వనిష్టుని 4 యెదుట నిలిచి 
ఘనదుందుభిస్వాన4మును జేయుచునురోడనము సేయుచును, నా ర్హ4$నాదమడర 
జబజాసనాశ్మజ! 4 పుడ్లు గౌశ్వర్య సంపన్న! నుహాత్య 'యో4్పవ్లాలేజ! 

తే. నన్ను నోమునివర! విడ+నాడినావె?, యట్లు లేకున్న నృపభటు 4 లిట్లు నన్ను. 
బలిమి ౫ కొనిపోవంగం 4 గణ శె నీదు, సన్నిధానమునుండి ూ4థచందమునను, 

చ. అనవిని బృహామానియు మ4వాత్తరదుఃఖవిత స్ట చి శయా 
చును దనచెళ్లెలట్లు గడు+శోకమునం బెడు కావు భేనువుం 
గని యిటుప ల్కె నోశబం! 4 శామిశదాయిని వొచునున్న ని 
న్నును విడనాడ, నెయ్యెడల+ను౯ా బొనరింపవు కీడు నాకుం జూ, ర్యా. 1881 

చ. బబమున 6 జాలమత్రుంయి థీ వార్థ వ్ర డీతేండు నిన్ను నిప్పు దో 
రణము గలాండనంచు త్రన4పత్టనసీనుకుం గొంచుం బోవంగా, 
దబంచెను నాకు నీన్ఫపుని 4 వర్చమకం చు బబంబు సాటిగాం 
గలుగదు; నాతపోబలము 4 గనజణుసంజనునే నృపుండు నూ!, కా 1882 

చ. కలహమునం జయింతునన 4 గాదు బలాన్వితుం డుర్విపాలుండై 
వెంయుటచేతం జంపీనను 4 విస్త ఫతేపాసము నన్ను నంటునే 
చెబమి సపర్య చేసితిని 4 నింతకుం బూర్వమె యెన్ని భాంగుణం 
వలంచినం జంపరాదనుట 4 తథ్యము 'వేలొశపల్కు_ చప్పునకొ. ౧౦ 18388 

ద గుజ్జముల్ రథములు6 4 గుంజరముల మింది 

ధ్వజములు నిండి క+నజెడినిదియె 
యమెహిణీసేనస 4 యబళారు దీనిచే 

బలవ త్తరుండయి 4 పార్టి వుండు 
దుప్కార్య మొనరించెం 4 దోంచబేమి యొనర్ప 

నని పల్కలగ విని వా4క్యంపుసాంపుం 
చెలిసీన యాకామః భేనువు వినయంబు 

తనరుచుండం నమి4త ప్ర కాళుం 
"తే. డయిన బ్రహ్మార్షి నింగాంచి 4$ యనియె నార్యు ! 

త త్రియబలంబు సల్పవకాొ 4 మొసురుండే 
బబమునం దెక్కుండగు; ద్విజ4బలము నృపుని 
దగు బలంబునకన్న ది4వ్య వుధికమగు. ౧౩ 1384 
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క, అనిపెద్లలు వచియింతురు, మునివర! నీబల మభింత్య4ముగ దా సీకం 

"టను విశ్వామిత్రు,ండును, ఘనఏిరుర్ణండ యి మించశీగాలేండు సుమో'. ౧కె౪ 

క. నీవంటి తేజముందగ, నే వారికి శక్షష్ణివా, వ4హీసురవర్యా! 

సీవిపుడు బ్రహ్హాబలము ప్ర,భానంబున నన్నుం జేయు + బలవ_త్తర్గగాక . ౧౮౪ 

"లే, బ్రహాబలమున నాకు బ్ర+ భావవృద్ధిం 

గలుగు నట్టులసేసి యి4క్కారస్టమునకు 

నను నియోగింపుమా నరళ4నాధు దర్ప 

బలము ద్ర్రుంతు దురాత్తుండై 4 ప్రబల నితండు. ౧౫ 1897 

చ. స్థిరయళు(డై చెలం7డి వనిస్టుండు గోవిటులాడ దానితో 

నరిబలనారముం జెజిచునట్ల బలంబు సృజింపునున్న నా 

ధరణిసు లేంద్రువాక్యమును 4 దా విని యాతని యాజ్ఞ చొప్పున 

సురభి సృజించె నత్తటిని + శూరభటాన్నిత సై నర్టసంతతి౯. ౧౬౪4 (శోక 

కే. దానిహుంభారవంబున 4 దారుణాకృ 

తులను బస్ల వముఖ్యజా+తులు జనించి 

శెందణో నూజులకాలంది 4 యేపుమోజు 

నంతం బరమై న్వములం ద్రుంచి + రథధిపునెదురు. ౧౭౪ [389 

చ, తనబబమెల్ల నీతిని 4 దాం గనుచుండల నాశ మొందయగాం 

చినరవరుండు వాలం గ్రుధం4 జెంది మహ త్రరరోషవిస్సుర 

ద ననయనాంచితుం డగుచు + గన్నన స్యందన మెక్కి యావరిం 
ఘు Ora 
చి నిఖలశస్త ముల్ సబవీ 4 చెంజెను మే చ్చగణంబు చింతేయుకా. ౧౯ 1890 

ర అంతవిశ్వామి త్ర, 4 హతుబయి పప్షవు లెల్ల నరించుట 4+ యొజింగి శబల 

కోపంబు పూని శ4కుల యవనుల సృజియిం చెను మరల వాశరెల్లశే "ర్వ 

ములమోటి, రుచిర కాంతులనొప్పి చంపక శేసరవర్ణముల్ 4 భ్రాసిలంగ 

చెందు జూచినను చా4మే యయి నిడుదలె? ఖడ్డపట్టిసములు గాల గనక 
౧ 

శే, నర్జ వస్త ంబులంగట్టి 4 వచ్చి వుండ
ు 

చున్నవుతవహాునిం బోలి 4 యుర్వినాధు 

బలము శిప్ట ముం గాల్సిరి 4 పార్థి వుండు 

తనబలం బెల్ల నరియింపఢగని జవమున. ౨౨ 1891 

క, తనళే"ర్యము మెటియంగ న,స నికరమును వై చె యవన4సె నము -కాంభో 
(౮ 

జనికొయ ముసస్టవులును, గని రాకులభాొవమిట్లు 4 కదనమునందు౯ా ౨౩ 1992 

ఏబదినాలుగవ సర్షము సంపూర్జ్మము, 

క తనే 

21 
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సిన సర్లము. 

-ంధ్రుర్డు. విశ్వాని గు, భు, గు తేపంబున కరుగుట. ల్రైుర్టుం- 

చ. ధరణిపు న స్రపానకుని+ తాకన దీనగనొందు పస్టవో 

gion 

త్ర్క_రమును గాంచి బృహ్హాముని+కాంతుండు ఆరాగబలంబు మోాణి(గా 

సురభి! సృజింపుమా! భటుల 4 మోారులనన్న మునీంద్రుసంపున౯ 

బరువడీ. బుట్టంబేసె భట4నర్యుల శత్రు నిహంతం౯ా దగకా. ౧౪ 1898 

. హుంభారవంబున 4 నుస్థతేకాంభోజు అర్క_సన్నిభ తేజ 4 నుబగునారు 
పొదుగునుండియె సస్ట4వ్రులు శస్త పాణులు యోని ప చేశము+నుండి యవను 

(న్లో 

టును, ముుుంబున శకు4లును రోనుకూ సమ్ములను స్టుచ్చహానీత4లును, గిరాతు 

లువ్భవించిరి వారళ4లొగి వేలు వేటుగొ ౫ జరణాశర్చపడూ, తిథటలినవున 
(నలు 

"లే, శార్సిక్షుగి సె న్టముం జుట్టి 4 షణములోస. 

చ, 

జంవీవె చిరి; తేమదగు = సె నమిస్టు 

మునినుహీను నాశమాటను 4 గని న "రేంద్రు, 

శతతనూజులు బహువిథా4స ముం దాల్చి. ౬ 1894 ళ్ళి 

జసఫమొనరించెడు వారి కొధిపుం2. యతికోఫవుడర 4 దిన్యవమహీము ను 

న్నపుకమిదినిజు నసీమ్టుని, న ఫ్ర చంసంగ౯బాటణి 4 రమ్మునివరు (డు, eu 1895 

. భునహ్ముంకొ రముచేశ వారణ దురం4గన్యందనస్సీగగా 

నన్టినికాయంబు గ. గో ధమొ'స్ప నృుతలినం4నం జా నొక్కిింతబోం 

దనయుల్ సూజుష్టీగు సైన్య, యు_కృముగ నాథధా త్రీ సురసా సళ 

కిని బోకాడుటంగాంచి 1 కొలికండు సతీ గల్ కోటంగరో నరా * లా 1896 

. తనవుది బజ్జదోంచుట యు 4 దానన చింగేయు నావరించి నె 

మ్మనము( గేలంస నుద్గ తిని ని 4 మాని కనంబడు సం ద్రృనుట్టుగా 

నని యొనరింపంగాం సగ పృశయత్నముం బాసి విభగ్నసంప్షము 
' OY ల 

కనబడు కాబసర్పగతిం 4 గార్యమొనర్ప నశ కుండా వగకా, ౯ 1897 
CER OE FE 

. నీంహోకొతనయుండు గ్ర 4సింసంగాన 

నెన సూర్యునిభంగి నళమ్తూసధనుండ 

తనదు తేజంబు నవియింపం ॥ దాటరాని 

దుఃఖసింధువున న్హున్లి + దొరలి నుజీయు. ౧౦ 1398 

వాతసుత వాహీనీవిఠతి$మె గతసకుఖగంబుమాడిి_ దీ 

నతని దర్పహీనుండయి 4 నాశమునొందినపూన్మి_ యొస్పంగా 

సతతము దుఃఖమొందుచును 4 సంపద ని నిపష్పణనుయ్యెనంచు "సెం 

ఛి తనకుమూరు యుద్ధమ్భృతిం 4 జెందకయుండెడివాని నొక్కని౯ా ౧౧. 1899 
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శా, చేరంబిల్సి సను _స్పరాజ్యమహితా 4 శ్రీనాధులగావించి నీ 
వఏీరాజర్టింబును క్ష తృధర్ష్మముననే 4 యేలంగనౌ ధర్మ్యవి 

సారంబా గతిచేం బ్రజావికతి సం+తానమ్థు చందంబునక్ 
గారాబంబున6 బ్రోనుమంచు హితవా(4క్యంబుల్ తగ౯ా జెప్పుచు౯, ౧౨ 

ఆ. రాజ్య మప్పగించి 4 రాజవర్యుండు కాన, కరిగి కిన్నరోర4గాది నేవి 
తమగు తుహినభూమి 4 ధర సమోపంబున, శితిగళ ప్రసాద + నీదింగోరి. ౧౩ 

క, ఫఘనతపము. చేయుచుండంగగల జనియు౯ా గాలంబు గొంత 4 ఛంకేరుం డంతకా 

గనంబడియె వృవషధ్వుజలాం,ఛనుం డా క్రీతవర్యుండెలమి ఖీ త్య పతిమునికి౯.౧ర 

క, తనదర్శనం బొసంగి యివనినాధునితోడంబలిశెం + చార్గివ! నీవే 

పని. గోరి తపము చేసెదు?, మనమునం గలవాంభితముస4వు స్త్వముంజెపుమూ!. 

చ. వరదుండ చేను భ కులకు 4 వాంఛలు గల్లినం దీర్చువాండ నీ 

వరనీ మనంబు బేనిపయి 4 నాసవడుకా బరికించి చెప్పుమా ! 
ధరణిప ! దాంచకేయనిన6 4 దాపసియై తగు కౌళికుండు శం 

_ కరునకు భి యొక్క పలుకక దొడంగ౯ బరితృప్పచిత్తుం డై. ౧౬ 1404 
. దేవదేవా! మహాదేవ! పాపవిదూర ! వ్రీతుండ వేని యో+వృషభవాహ | 

యాధను శ్వేదంబు+ నచ్చా నియంగముల్ తదు సాంగములును,మం+త్రములుగోప్య 

ములు, నుపదేశంబు(వలనచనే తెలియంగ ననువై న యారహ+స్యార్థములును 

దయచేయుమా నాకు4దనుజనిర్ణర మౌని గంధర్పయకుర4తుకి ప్రముఖుల 

"తే. యందు వెలుగొందు నేయేవు4హో(స్ర్రుములవి 
నాకు నలవడునటు సేయు4మా కపర్టి! 

చేవచేవుడనా దీవు 4 తావకక్ళప 
వలన నావాంఛలీడేర4వలయు ననిన. ౧౮౪ 1405 

చ. విని పరమేశుండా తపసి 4 వేడిన వాంఛల నెల్ల నిచ్చి నీ 

మనమునంగోరినట్టులగు + మాటికి మాటికి నంచు(బల్కి_ "వే 

చనియె స్వకీయసుస్థలికి 4 తత్రియమౌాని మహాబలుండు గా 

వునం జెనుగర్షమొంది యిల. 4 బొల్చెడు 'వాండగుటం దపంబునకొా. ౧౯౫ 

"కే, హరుని నలరించి దివ్భను$హో స్త్రవితతి 

నంది నందున గర్వపూ+ర్తాంతరంగు. 

డయ; నాదట. బర్వంబు4లందు జలధి 

పొంగినటు వీర్హమున( జూల 4 పొంగి మదిని. ౨౦౪ 1407 

క, మునిస త్తముని వనీష్టునిం దనచేతం జచ్చినటులె 4 తలంచి యపుడె య 

మృునియున్న పర్ణ శాలకు; జుని దివాస్టస్త్రుములముం చే 4 సరభసమొప్ప౯ా. 

చ. అనుల నుహో, సృ తజమున + నాతని తేజమునకా వసిష్టు నా 

(శ్ర నుమదియెట్ల హూవ్యవహుళజ్వాలల కాహుతీియయ్యు నట్టురా 

లొ 
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జు నులివిభూలిమైం బజిపు 4 శుంభనదభ్ర భ్రఘునా(న్ర్రసం క్షి గాం 
చి మునిశతంబు భీతిమెయిం 4 జేశను దక్కు. లశెల్ల నవ వరే. ౨౩ 1109 

హ్మ్ మునిశష్యులు నయా శృను, ముసలలట పతులును నీబీశమునుకొన (గా దొ 

నిని జాసి వేనవేలుగం జనియెను నల్లిక్కు_లకును 4 సశ్వరగతులకా. ౨౮ 1410 
తే, అమ్షుహాత్తుని యా శ్ర ఘం 4 టపుడు ప్రాణి 

రహీతమాోటను నిసొషన థీ రహితనుగు చు 
జవుటినేలను బోలుచు 4 షణములోన 
నగాన్భమయెనీను దనదగు 4+ సొంపు దూల. .9౫% 1411 

చ. తీనడగు నా శృనుంబటు ని+తాంతము పాడగుటం దలంచి య 
మ్లునిపలి మూంటిమూటికిని 4 మూర్ నుహీళుని గాధిసూను పీ 

నినిపుజె న్ఫృుత్యువుంగనంగ 4 నేనొనరించెదం దీవ్రరశ్మి మం 
చును బలె భీలిం బొయుంపని 4 నూరతం బల్కుయు ను UN  లేజులడై., ౨౬ 14192 

చే, మునులలో మేటి గాన్రన 4 ముందు నిలిచి 

యున్న గాభేయ్యునిం గోప సశ ముస్ఫులింసం 

గాంచి యిటుసల్కె నోరోరి 6 త్న టి ౧, యమాధ 

మా నుదీయా శనుంబిది థీ శ్రీనుపొతము. ౨౭ 1419 

క్ష, చిరసంవృస్థము "సుడిలో? సటణను బాటింపకీవు 4 గాల్బని కానక 
ధరనింక నుంవయా “అవు, పరము దురావారుంపవె యిం4కం జార్టిలీంగనుమా, 

ఆ. అనివచించి, చాల 4 నొగృహంబరంగ 

వే విధూవుకాల 4 ఏతిహోత్చ 

పగిది నముజ్ొకయముని 4 పటు వం పనుట్లుగా 

నొప్పు బ్రహాదండ 4 మూూని సిలు, DF 1.115 

ఏబదియయిదవ సర సంఘూార ము, బదియయి! గ్దము ౦పూర్శము 

౫కు వ సర్లము. 

క బలవంతుండై న కొధీకుం, డలమానియు నిట్లు పలుక థీ నాగ్నయాస్త్రం 
బల ఘుతేరమె త్రీ మునిం గని, నిలునిలువుని పలుక  భూమి4నిర్దరుం డలుకొలొ, ౧ 

చ, కరమున బ్రహాడం? మును 4 గాలునిదండముతో సమానము 
సరంగెడు దాని నెత్తుకొని 4 పార్థి ననీచతరా ! శ్వదీయమా 
స్టరబలముం గనంబజపు థీ చేకీతి ని నిందిదె చూడు గూల్లు వి 
స్ఫురదురుశ, స్త్రదర్పమును + బొండు నీడగు చర్చములా దీరా. ౩ 1417 

శే. తత్రి యాన్వయపాంసనా ! + తత్రియుండవు 
als లండు నీబల4గర్వ మేడ ? 
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మహితభూసురబలమేడ ? 4 మాముక ప్ర 
శంస్యవకొ బ్ర హ్మాబలమును 4 సరగయగనుమ, ౮ 1418 

క, అనిపలీకి భూమిపతి వై,చిన యు(గ్రాగ్నేయశరముం + జెచ్చెణు శాంతిం 

గనంబేసె బ్రహైదండం, బున హుతనహాు ది పిజలము థీ పోకార్సుగతికా. స్కో 

సీ, గాధినందను. డంతం 4 గడుం గోపమడరంగ వారుణరాదై 9౦ంద్ర4 పాశుపతము 
లను మజిమైమిక4మును వై చ; మానవ మోహనగాంధర్వ+ములను నక్తై 
స్య్వోపన, జృంభ ణ4సంతాపన, వీలాపనముల, మాదన శోష4థణముల, దార 

ణమున్సు దుర్హయముగా4నమరువజ్రా స్త్రంబు, బృహాపాశముం గాల4పాశనాము 

తే, కమును, బై నాకనునెడు న(స్ర్రుమును, దయితే 
ము, వుజీ నారుణపాశంబు4ను, నుహితముగ 
నమరు శుప్కా_ళనిం దగ నా+ర్రా?శనిని భ 
యంకరమగు దంష్టాస్త్రృము 4 నతనిమిోంద. ౮౪ 1420 

సీ మజీయు. బై శౌచ నానుకము(గ్రాంచా, ప్ర ముమథనశరం బును,+మహితధర్మ్య 
చక్రమునుం, గాల4చ కృము విమ్షుచకృమును వాయవ్యనా4మనుగున స్తు 

మును,హయ గ్రీ్వా స్రళమునుశ_క్రియుగళ ౦బువై చెను మునివర్యు+ పై మజీయును 

గంశాళ శరమును4గాలా స్త్ర, ముసల, నై దాష్టధరా,న,ంబుల4నటు త్రికూల 

"లే. కంకణములను గాపాల4కమును ఘోర 

నానుకము దారుణమ్ము, ను4జ్షానుదివ్య 

శరములకా వీనినెల్లను 4 సరగవె చె 

రఘుకులాంభోధిచం ద్ర, ! యో4రామచంద్ర !. ౧౨ u21 

క మునీవర్యు పై ౧ 'బయాగించిన య,నముతెలం జూడ ఖీ జి త ముగనే 
యా ల (ర వ కతా, 

పనిం జేయంజాల. డాతండు, ఫఘనతపసులలోన మేటి 4 గానం గుమారా!. ౧౨౪ 

క. శరములనెల్లను వానిని, సరసీరువాసూనుకొెడుకు 4 చంచత్కా_ం౦తి౯ 

గరమునందగు దండంబున, నురలించె౯ రాజు చూచి4నుది వగపాందక౯ా. ౧౩ 

క తనయ, నములెలను శాంతిని బొందిన గాధిసుతుండు 4 తెగి బహో న్యం 
° య ౧ WJ మై 

బును వై చె నద్ది యడరుటం, గని యగ్నిప్రముఖ దేవ4కాంతులు మునులు. 
Qn 

క, ఉరగులు గంధర్వులు నా, తురపడి దిగులొంది గట్లు 4 తోంచిన తద్భీ 

కరశరమునకు. ద్రిలోకము, లురుభీతిం బొంది వడంకె 4 నొగి నాపిదప౯. ౧౫ 

"లే. ఘోరమైన బ్రృహ్మాస్తముం 4 గూడ బ్రహ్మా 

విద్వ నఫ్యాసమును జేసి 4 విమల తేజ 

మున6 జెలంగు మునీంద్ర్రుండు 4 తనదు తేజ 

మున వెలుంగు బ్ర వాదండంబు?న నె గృహించె. ౧౬ 
1426 
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సీ, అట్లన్నుహోత్తు. వ4య్యున్తంబును నడంచు నప్పుడాతనిరూప 4 మధిక దారు 

ఆఅముగా వెలుంగుచు 4 సనురి రాద్రంబుగా ముల్లోకములకును 4 భూరిభయద 

మె వానిమూ ర్స 4 నంనంగాొం జఇయుచు నవురె; నన్ముసానీయు 4 నఖలరోమ 

కరప పమ్ములకా గాథ4+కోపా పానలజాకల లెగసె ధూమముత్' ష్ 4 నెగయు నగ్ని 

జే, మిడుంగుగుల. బోలి; యతేని కై 4 మించు ఎ బ్రహ 

దండము విధూమకాలహు+త నహూురీతి 

నపరయమదం౫నట్టు భశ$యంగిరముగ 6 

గ్రాలె నంతట నమ్ముని+* కాంతుంజూచి, ౧౯ 1427 

ద మును లెల్ట బ్రాహ హ్హణో గమ, యున్ పిల్ల నుటించి సల్కి ఖీ ర్టాన న్ా 

వినుత బ్రవ్మాబలం వీది తనరె నమోఫఘముగ' నియో విశధాతృళరంబు౯. ౧Fొ॥ 

తే, నీదు తేజోబలంబున 4 నిప్ప/భాన, ముగ నొనగ॥ప్ప మధికతేప్యమును నొనర్చి 

యున్న వాందయ్యు సీశశ్ళనిన్న రాధి, 3 సతీతీరస్మృృతుండ యెన్టీ న నో ట్ర హృతనయ'!, 

క. నీకోపము శాంట శ్రడుం, గాసి స ప్ర్రసన్నూం? %వగుము 4 జ్ఞానురమానీ | 
Hanae 

సు, కున లేజంబున స గపోనియతి నిం O48 - శాంతిచే వెల్లు న 

మృునిసాధుండును శాంతికోవుం డగుడుకొ 4 భూమిం వమూనిచేం 
8 

దన కై నట్టి సరాజయంబు మదిలోం 4 దర్కించి నిళ్ళా ఏససం 
ble wom 

డ్రీనివే పుచ్చుచుం బల్కెనిట్టు తనజా+దీనత్వము౯్ "మూజుచుకా 99 1481 

శే. ఇస్సీరో కా త్రమా బల4మేటి కెన్న, బ బ్రహ్మ హ్మ తేజస్సమార్థిత4బలమె బలము 
బ్ర హాదండ మొక్కండు నాఖబా ణసం క్రీ నడం గావున నాబల4మల్పతరమె, 

శె. ఇట్టిదా 'తారతవ్యుమే 4 నెజింగి సుప్త 
సన్నచి శే క్రేం ద్రియుండనయి + సొంద్రతేసము 

సలికి బ్రవ్మాగ్వేమొం" బద 4 మ త్రియత్వ శః 

మింకం జూలును దినమే లేమి లేదు. ౨౮ 1483 

ఏబదియాజువ సర్షము స సంపూర్జము. 

౫౭ ఎన సర్షము. 

అర. సిమి uy ఓడు రి టి యగుట. యుమురా 

చ, అనితలహోసి గాధి నపు+నాత్మ బా డాత ఛరాభవంబునె 

మ్మనమున సంస్కరించి సలు4మాణులు 'నూర్పులు పుచ్చి చి త్రశాం 

తినీ గన లేక త్ర  ప్పుది4దీనము నావాదయంబుత
ోో డిన 

మృనివరుతోడ 3 వై రమును 4 బూని తీపంబు నశింప నంతటకా. ౧ 1484. 

చాట యానాడాా నూకి జాం.. మ సానా 

టు లు... దాజకారాకోవకాచు 



బాలకాండము = ౫2 సర్షము* 167 

క, పెనుతీపమున గామర్థ్యం,బును సంపాదింపనెంచి 4 పూబోంజియుం దో 
డన రాంగ దత్నీణాళేకుం జని చేసెను ఫఘోరతపము 4 శాస్త్రనియతిమై..౨ 1185 

క, [ఫలముల దుంపల దిని నిర్మలచి _తృమ్మలరంగా ద$నుము నల్లి మహో 
పం తసమువేసెం గాఠిక , కులపారాచారపూర్లశకునలయ పలి యుల. 1486 

సీ సత్యసంధులు ధర్షశసరణి నెణీంగిన వారతా పుత్రులా 4 భారణీశు 
నకు నవ్వల౯ గల్లి థీ రకుటిలచిత్తుండై యలరు హవిష్యుందుం 4 డన నట్టి 

డైన వుధుష్యుందుంశ దన, దృఢ నేత్రుండు నాంగ మువ్వురు; లోక నాధుండై న 
వాయు “వేయుసం4వశ్చరములు నిష నిండం దపమె ధనంబుగాం 4 దలంచి యున్న 

శ్ర, శశిని జూచి మధురవా+క్యోములం బల్కె 
వినుము రాజర్షి లోకంబు4లను జయించి 

తివి తపమునం గౌశికా! 4 దీన నిన్ను 
నింక రాజర్షి నిగ గృహీ4యింతు మేము, ౫ 1487 

క, అనిపలికి మహో తేజం, బున నొప్పు జగద్దురుండు 4 వోయొ స్వలోకం 
బున కతనివెంటం జనుబెం 'చినసురలు త్రివిష్టపంబుం 4 చేరిరి వీదపక్. ౬ 1489 

చ. వనజభవుండు తన్లుజీచి 4 పల్కి నవాక్యము నాలకించి సీ 
గ్గునం దలవాంచి సుంత దన4కోరికతీరమిం జాల దుఃఖముక౯ 

గని యతిదీనుండై తలం 4 గాళికుం డిట్లని గొప్పగాం దపం 
బును బొనరించినాండ సుర4ముఖుని లు మౌానులు నన్ను గాంచుచు౯, 1489 

క, తలంచిరి రాజర్షి నింగాం, బలికిరి యారీతి నాత4పంసున కిడియే 

ఫలమగునే నొతపఘా, నలఘుతరం బట్టుగాన + నల్పఫలమిడా. ౮ 1440 

చ. అనినుది నిశ్చయించుచు. బ్ర+యత్నము | మోజి6గల్డ దొల్లి తాను పే 

నిననియనముంబుకంకు ఫల4సిద్ధిని గొప్పగ బొందంజూలు దీ 

తిని దసముం బొనన్బె నతి+తీక్షముగా రఘువంశ భూవ ణా! ; 

.వినుమింక నట్టికాలమున 4 బృథ్విని బొల్బెం ద్రి శంకు వెంతయుక్. Fy సకం! 

సీ, ఇమ్వోకునంశంబు 4 నెంతీయు వర్ధిల్లం జేయుచు సత్యం బె 4 చెప్పుచుకా జి 

తేంది, యుండయి యత. 4 జెంచె మనంబున యజ్ఞ మొనర్చి డదే4హంబుతోన 

నముకుల కత్యు త్త4నునుగు స్థానమ్మెద్దియగు, నట్టి స్వర్షంబు 4 నందవలయు 

నని యంత గులగురు 4 నౌ వసీ ముని భ కిం ఫీలికించచి తనవుదిం 4 దలంచినట్టి 

శే. కార్భమెణీ (గంప నిది యశ క్యమ్ముటం చుం 

"జలిసె నమ్మహానీయుండు 4 కలంగిన ముది 

ధరణిపతియును యజ్ఞంబు + తగదటన్న 
మునిపలుకుచేత నుత్చాహథ4ము నళియింప. ౧౨4 1442 

న, మునీవుని యాశమూని య,తనితనయులు తనదు వాంఛి+తమ్మును ద్తీర్చం 
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గను జాలువారలని రవి, తనయుని దిక్కు_.నకుం బోయి 4 తీత్చు త్రకుల౯ా, ౧౩ 

చ. కనుంగొ నె నందు వారలు న4ఖండతసంబును సల్బుచుండి కీ 

రిని వెబయించుచుండి రల 4 దీర్భ శపసుషల నూరు్టరకా లస 

ద్ధృనతీర 'చేజుబలా ధరి కాంతుంయు తేజము వె వెల్ల గాంచి భో = 

రని ని గమ మొస్ప నంజలిని 4 గీల్కొనంజేసి నమస్కరించుచుక్, ౧౫4 144 

చ, గురుని నిరాకరించి తన+కోరికం దీర్చువానంగం దత్సుతో 
త్ర_రమును గాసవచ్చుటకుం 4 దా ముది బొందిన జ్జ పెంపున౯ 

నిరమును సుంశ వంచి ఫం సిద్ధిని గోరిన వాండు గావునం 

గరములు మోడ్చి యిట నియం 4 గావరె, మోఫశరణంబు6 ౬ జొచ్చితి౯ా, ౧౬ 

న, శరణన్ననారిం గాచవెడు, “విసదుగదా వి మోకుం గరుణ 4 'పింపున నన్ను౯ 

శరణా గతుం గాపాడుండు గురునిలొ శరణంబు ముంది 4 కోరితిం జుండీ !. ౧౬ 

pre oy 

రిండె మోూ'కెణ్బ సతి ర్ది 4 మించు నాదు 

వాంభిశంబును వినుడు ముఠపహోధ్వరంబుం 

, అషఘ్ముహోమ్మిండు నాకోర్కి.. + నట నిగాక 

జీయంబూనివ్ ననునుతి 4 నీయలం దగు, ౧౭ 1447 

క, గు! నుపు టై తం,” 9, లె వ మోన, స్రరకును శంనసనమువచేసి 4 లాభము దానిక 

గర? సముస్తు ప్ల జంగోరితి, శరా గత గతుకులు సృ4స న్నే గనుండీ!. 

సీ, ప్రావాణా బి శమయుల: నథపం బె ధనంబుగాం బరికిం; Eg శిరము ధరణ 

తబము సో (మొక్కి. థి నేమి వేంయుకొని యెద 

బోవునట్టుగం .జేయు 4 పూజ్యమా శృతువును జే 
లో 

లి | 

జేయ. గుసతిర(స్కృృతినందిసట్టి నా శరయంగో 

ఆ, లైన మూరు నక్క థన సన్యులు స్ల యె,న్వ్వాగు 
on Filial 

గతియు లేదు నాకు 4 గాన్రన నియ్యోకు, కులజనిత 
fs on: క. ధరణీశులు విద్వాంసులు, పురోహితులె యుద్ధరిం త్ర 

గుగుండు దిగవిడిచ నాతని, తీరువాతణా మూ కా 

50 ము సంప ఏబదియేడవ సర్ల సంపూర్ణము 

౫౮వ సర్లము. 

-ంధ్రుర్టూ ససీస్థిపు త్రులు గ్రిశంకుని నిరాకరించుట, 

తే. అవ్వసిస్థుని శతపుత్రు 4 లాత్రిశంకు, సల్కులను విని యో 
యతనితో బల్కి_రెప్టని ( యవనినాథ!, దుష్టబుద్ధిని నీవని 4 + తోయట' 

క. బుతవాదిమైన యమ్ముని; సతి మజ్జనకుండు | నీసవనమును దనస 
శ 

౧ 

నా. నైనం వామి అుఖామానలు ఎనోా ౬ 
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మృతి జేయింపంబూన క, ప్రతిపల్కి_ నిరాకరించెల 4 బరమ మునీంద్రుక్. ౧౪4 
అతని బరిత్యజించి యెటు+లన్యుని నీవిపుడాశృయింప జూ 

నితి వల మౌనిచంద్రుండె ప+నిర్మలసూరస్టకుల పసూతులా 
వీతిపులశెల్ల చేశికుండు 4 చెప్పెడిదేమి పురోహితుండు, సూ 
నృతనచనుండు నెట్టు లతం్శడే వచియించినమాట చాంటనా, 9 14రకి 

. అంతటిమానియే పలికె + నధ్వరమిద్ది యశక్య్ణమంచు భూ 
కాంత ! మెట్లు నీకొఆకుం4గా నముముబోంటులు దానినెంతయుం 
బంతముమిోజి6౬ జేయుటకు. 4 బాల్పడువాగ లశక్యమద్ది నీ 
వెంతయు రాజపు త్రకుల 4 కెల్లను మేటివిగాం జెలంగియుక్, ర 1451 

. ఇట్టి కార్యము సేయ 4 నెట్లు పూనితి వింక మరలిపురంబున 4 కరుగవయ్య 
యతంజె యజింపం జేశయంగ సమర్థుండె. నెల్లవారిని గాన 4 నెట్టు లమ్మ 
హోత్తున కేమెల్ల + నవనతి సేయంగం జాలుదు ముంచనుర్ష ను గలంగు 
నతురములు గల్లు 4 నట్లు పల్కిన విని మజీయు వారలతో*డ4వుహి పుండనియె 

. గురువు మొదట విడిచె 4 గురుపుత్రులట్టులె, విడిచి రింకనేను 4 వేజుగతిని 
బొందంగోరితిని ద4పోధనులార! మ, కగుళుభమ్ములెల్ల 4 ననుచుం బలుక, ౭ 

కులగురువై. విరించికిని 4 గూరి,కుమారకుశాె వసిక్లు ని 

ర్యలముతి మాని యింకొరుని 4 రాజు గ్రహింపంగ బూనె ఘోరమా 

తలవీది గల్లంగాం దగ్గునె 4 తాళ లవచ్చునె యింక నంచు మి 

క్కిలియును గోపమూని పరి+కించి శపించిరి వారలీవిధిన్. ౮ 1456 శ్ 

. నీవు చండాలుండవు గమ్లు 4 భూనరా ! య 

టంచు శపియించి వేగ మ్మహాత్తులై న 

మునికువమూదులు స్వా శ్రమంథీబున కుం జనిది 

శ్వపచుండయ్యె నారాతిరి + చనిన నృపుండు. ౯ 1457 

. చండాలతను గన్న+జనపతి పీతాంబరంబస్హు నీలవళ స్త్రముగ మా టె 

నతని చేహమున ము4న్నల రెడు రాజ తేజము చూడ నల్లని 4 చాయయ య్య 

సకలసాఖ్యముల ల4త్యుంబగునాతని యంగమ్యు కఠినత్ 46 నందియుండే 

తె, 

క, 

సొౌగమె న తళుకుచే + శోభిల్లు నునుగురు లప్పుడె కుజుచలై (యా రినొసలా 
లలిత పరిమళ సుమహోర4ములును మంచి 

గంధమును బోయి యట వల్లశ+కాటికిం దగు 

నట్టి పూదండలుగను భ4బ్తాంగ రాగ 

ముగను మా జెను దచ్చాప4మున తమణమున. ౧౦ 1458 

రతనసుహోరంబులు నౌ, శీతిపతి దచేహంబునందు 4 జెశ్చాట నన్యా 

కృతి దాల్చి ఈయూయసములె , యతి డారిద న్ట్ంబుం బూనిశీనటుగన లబజెకా, 
షా (WR టం 

బి 
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ద. నరపతీ యిప్విధంబుగం గ4నంబడ నాతనిం బాసి మం,తు,లుకొ 

er 

wp 

జ! 
ళ్ క 

క్ష 

క. 

CY 
బురజనులందటుం గలిసిశ4పోయిరి దూరముగాల నంత నా 
క్కరుండె మహీళు(డుండియును + గాఢథమనోవ్యధ నాక్క_రీతి రా 
తిరియుం బగల్ దగం గనుచుం 4 చెంపునుమా త్రము వీశకంతేటకా. ౧౨ 1460 
అవికినాన కదన 

- అవ్వనిన్టున కరిరయెన 4 యట్టి గాధి 

పట్టి చెంతకు. బోయె ద4పరి ప్రభావ 
కలితుం వంచు. దలంచి భూ4కాంతుం కిట్లు 
తనదు చెంతకు రా నానిని గాంచి. ౧౩ 1161 

. గురువును చ త్తీనూజులును 4 గోరికోం దీర్చక' యహి కాదుల౯ా 
జాని ౧ ॥ 

ధరణివరుండు భ హ్రుండయి 4త త్రఖు పాటు గనంగంజేయ నీ 
కరణి శ్య్వవాతకం గని ని¢కానుమునోవ్యధం గుంది వచ్చె నం 
చరసీ మనంబునం గరుణ 4 నత్యధికంబుగ నొంది యంళటకా. ౧౩ 116 

| సరమభథార్రికుండు 4 గురుతర తేబుండు, నె న కౌళికుండు 4 మానివినుతుం 
శవనినాధు నప్పు 4 డతిఫకోరయాపునిం, గాంచి భదృమగు నటంచు బలికి, 

. ఓరాజపుత్ర ! యళ4 యోధ్యాధిపా ! నుహాబలుండవు ఏర్యంబు 4 గలుగు వాంగ 
నిట్టి నీక్తిత్తజి 4 నెట్లు శాపంబున శ్వపచత యణవడ 4 నిపుడు నాదు 
పరినరమున కేల + వచ్చితివని మాట పొంచెటింగిన మాని4పుంగన్రండు 
సలుసింగ శ్వసచత4గలుగుభూపాలుండు వాగ్యముల్ పలుక 'కీ$ర్పణీ యె గాన 

. శలుదోయి మోడ్చి 4 వాలీ గల్ల వచించె 

వాంఛితమును దీర్ప4వలయు ననుచు 
గురుని నతనిపుత్ర4కూటంబు. గోరితి 
నది నిరాకృతం బె 4 యయ్యె మాని !. 11614 

. మనమునం గబ్బు వాంఛితము 4 మాట యటుండల నిము మింద నా 
తనువు శ్వపాకతంగనియె 4 భఛార్ర్మిశస త్తమ ! యూవిపర్యయం 
బును గనినాండ) సామ్య మదిం + బుట్టిన కోర్కి.. మజేమిగాదు నా 
తనువును గూడియే క్రి దశ$ధానుముం జేరంగ నెంచితిం జామి [1.౧౮ 1465 
నిష్పగయత్నమునను + నేనిట్టి కోరికల నోరినాండంగాను 4 భూరిదిల్నీ 
అం నొసంగి యజ్ఞ ములను నూజింటిని, జేసీనాండ నిస్ట్రళీసిద్ధిం MAX. ౧౮౦ 
గ్రుతుశతమతిభ_క్లిని జేసితి గాబే చానిఫటము + &ీతిని శరీర 

చ్యుకింగానక యాస్వర్ద, స్థితి చేళూరుటయె గాచె 4 స్టీరసుగుణమణి 1... ౧౮౪ 
అదిమాశృము నాకుం గల్పుగదు మానీ! యనృతమాడం 4 గృతుఫలము నిం 

ho meter sores, one ieee reer ou 

పదొకో? యందురొ ? యీమో, యది 'నేనెన్నండుం జెప్పిశ4నది లేదు సుమోా!, 
* వ్యాఖ్యా నాభి ప్రాయమున క్రీ పద థమ. న ఈ క | 
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తే ఇంక ముంచెన్నంచేని నే4నేమి యన్ఫత 

మాడ నెళ్టేట్టి యూపదల్ 4 గూడిన నని 

నీదుసన్నిధి శపథంబు 4 నేనొనర్హు 
తమత్రధర్శ్మ్యం బె దీనికౌ 4 సాఖీ సౌవ్యు !* ౧౯౪ 1469 

ను. పలుజన్నంబు లొనర్చినా (కం బ్రజలం 4 బాలించితిం బూన్కి_ ని 

అధర్శంబున, సన్హబింపగు గురు4సోమంబు సచ్చీఎన్ఫ 

ల సంతోషము నంవంటేసీకిం గృతు4స్తోమంబు ధర్యాభిలా 

వసలం జేయంగను బూనినాండ నిపుడ+స్మ భ్రైశికుల్ దానికై. 9౧ 141710 
ERLE క్ 

న పరితుఫ్ట్రీ కవాంకరో ముని వర ' యింకెందులకు. దప్పి వారొందుదురో 

యరయంగ డై నమెయధికము పురుషహింతా హి తముగూర్చు( 4+బోయదియుకశు. 

"నే, కాన దై వమె యధికనుం4చేకు దలంతుం 

బురుషయత్నము నిర్ణము + బుద్ధిం దలంప 

నిద్ది దైవము నిరసింప 4 నెవిషథమున 

నర్హనుగుం గాదటంచు నాశయాత్నం దోంచె. ౨౨ 1472 

సీ, డై వంబె యధికమై 4 తనరుచు నన్నింటిని దిరస్కరిం చెడి4న్ బరమగతి 

యదియె; కావున నిప్పు 4 డదానిచేం దూలి సరనుదుకిఖతుండనై 4 బడలి నీప్ర 
(టు 

QO. 

సాదము( గనెగు వాంఛను వచ్చినాండను నీకు భ వంబగుయ4గాక నన్ను. 

గరుణను ఏీవ్నీంప+గాందగు నాకొండు గతి లేదు వేతెండు4కడకుం బోన 

ఆ. నీవుదక్క శదణ4మే లేదు నాగురు, లింకం బిలిచెనేని $ యేను బోనం 

ధ్వత్స) నాదమున నె + పతికూలబె వంబు నడచి మేలుసేయ4వయ్య నాకు, 
© క్షా 

సఏబదియనిమిదన సర్లము సంపూర్ణము, 

నాన సర్షము, 

చ. శ్వపచుని చిహ్నాముల్ వెలయ + మ్మోపలి యవ్విధి తన్ను వేండంగా 

నృపమునిమయైన కౌశివండు 4 నెమ్మి యసంగ మృదూ క్రులొప్పంగాం 

దపనకులాబ్దిశీతేరుచి + ధోర్మవిదు త్రమ ! సాస్ట్రగతంబు ని. 

న్నిపుడె తరింప జేసెవం ద్వ+దీప్పితము౯ సజువే స్తం బూన్మి_వేకా ౧ 1414 

చే, భయము బొందకు మింకనో4పక్స ! నిన్ను6 

బరమధార్తికునిగను సా4న్వాంతమందు 

నెిజిగయే యున్నవాండ నీ4వింకంజేయు 

యజ్ఞమునకు సహాయులై +నట్ట వారి, ౨ HT 
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అజా ore 

యంబున c సేలిపించు థీ నవనీశ ! నిన సుందవనుచు న4ధ్వరము “స్య 

చేయంగనచ్చు; జశరికునిళొ నాపంబునం చ్వ,ఏహమునంగట్లు 4 శ్వపచభావ 

మిద్రానిం ఏొలంింప 4 నెన్వరు చేంరయ్యపాండై న నెరంషశకున 'సేఘి 
రం 

"త, యి ట్టి వాపంబుత్" న నిఖతపయ వాంట్ 

వనురనగరంబునకు 6 గుళిఖ కాన్వవాయు 

సన్ను సరణంటు సె చ్చితి ఖీ పన్న నె “సను 

శరణుం బొరందగువాయను 4 త తిం దృ 1, ర! 1470 

వే కాన్రున సీ కరగని, "చవపురంబం-చు. లంత. 4 దట్టముగా షో 

భూవర |! యం'దుగుటెజుం, ౫: ని శ్వామిత్రమాని 4 యణదనిఎలటుసు చుక్. స్య 
లో 

క పరమ ప్రాజ్జులు 7 భాస ల్: వరుతొె తీనయులను బ్బ 4 వపెళవము యాయ 

ధషరముస కుం సగ్గు సన్చగి, కరెములనొడంగూార్చం బ౦చిశక కమ్మల జూం స్కీన్, 

క్ట తనశిమ్యుల 6 బిట్ల జనం,బున మూ "నత్సలార ! 4 పోయి ముదాజ్ఞం 

సోని ని బుష్వచ్పుండిత సొపు మునికర యు సెముగ6 టల్వుం + వమబముని నితేటిక, 

తే, నిలచి త్ర “డొొ_నిరండు వొథరణ, సుహృదుల 

ఫశ డ నావాక్యబలమును 4 గడీ మోరు 

వోయి పీలుప న నాన్ఫు అ 4 బూని యె ప్వ 

రెమిపల్కి_ననుం జెప్పుం + డిచట నాకు. ౮ 1480 

"తే, ఒక్కమాటయు ముటువరాథవొగి వచింపుం 

ఉనిన నన్మునీ వచనంబు 4 నినినయపు జె 

యక్షుల దికు.లకంంభోయి 4 యతని యాజ్ఞ 
wa 

బృహానాదులనుంబిట్బీ 4 సచ్చిరంతే. ౯ [481 

సీ. నకల బెళ స్థిత 4 శూసురమూనులు బ్రహ్హావాదులు తేము4వటుముఖులను 
గలిసి వచ్చిరి, మాని కాంతుని శిష్యులు జ్వలిత లేజంబున 4 భాసిలు గురు 

నర్యు చెంచెకు నచ్చి + బ్రహనాదులు పల్కీ_నట్టి వూటలం జెప్పి + రప్పు డిట్లు 

గాధితేనూజ ! వనము వచ్చుచున్నారు బ్ర బవానాదులు సరి4$నారయుతేము 

"లే. గాంగ మూనూటలాలించి; 4 కడుముదమున 

నందబుదినా; ముహోవయుంథ4డను మునిసతి 

యును వనీష్టాత్య్య జులు నహూర్వ4రును మునీంద్ర | 

తప్ప వనక్కి నమోని గ బృ౦4దమ్ము వచ్చి. ౧౧౪ L482 

క, వినవయ్య ! రాకొనిలిచిన, మునులెల్లను గోపవేగ4మునం దొట్రిలం 
wr 

ల్కీ_నమాటల వచియింతుము, మునివర ! యాజకత వి ప్రశమఖ్యన త్రగుకొ. 
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తే, మత్రియుండు యాజకుండంట 4 సవమొనర్చ్భు 
వాడు చండాలుండంట స|బాసుర యిడి 

నుజియు నందు విశేషమే 4 మహినువెలయు 
నమరవరులు మునీంటద్రులా + యాగమందు. ౧౩ 1154 

క, వరీతి నాసదస్పునం దారందజుం గూడి హావిసుం + నచ్చిష్టమునుం 

గోరి భుజింపందలంచిరొ ?, భూరనుణుండు కౌళికుండు 4 భూమోసురల౯.,౧౩ 

ర్ డ్రై మంబునం బాలించిన, నేవాయెను శ్రషపచునన్న 4 మెట్లు గుడిచి యు 

దామగలి స్వర్షసీమకుం దామేగుదు రాత్శ్మమహి మం 4 దనరెడు వారల్, ౧౪౮ 

కను లెజ్జం చేసీ యామునితేనయులును మహోదయుండు 4 తగనిష్టురవా 
కనిక రముల నాడికి యో, మునిళొద్దూలా ! యటన్న 4 మునుల నుడువుల౯ా. 

చ, విని కను లెజ్జం చేసీ పృథి+ఏీపతి కోపము సెకొనంగ ని 

ట్లనియెను బంక్లుగీటుచు మహాత్ముల తేజము చేత భంగము౯ 

గనదను న్యాయముండదొకొ 14 4 గాద నకట్టివిధిక గ హించి నీ 

తేని గృతుసిద్ధిబొందునటు 4 తప్పకచేసెద నట్టుకావున౯. ౧౬ [489 

కే, నేను దుస్తుడనగుదునే + నూనితో ౫ 
తపము నొనరించువా6డ మం4దముతింగాను 

ఇట్టి నన్నియు నబుంగక 4 యే దురాత్శ 

కులు ననుకా నిందసేయుదు 4+ రల కునుతులు. ౧౭ 1489 

CAA 

స్కరూపము నొంద+వలసినవారాదు రిందు సం చేహ మే మేని లేదు 

వా రెల్లరుం గాల4పాశంబు చే నీడ్వంబడీ యమున గరికి4ప్వుడు చనంగ( 

దగువారు; సె స_ప్పశశతేజననముల దాశక నెందుజూచినయేని 4+ నింపుమోలు 

శవభతకులగుచు + సంచరింతురు నుజీయును ముస్టికులను జూ4లిని జనించి 

తే. కఠినుల వాక్యచేస్టాంగ+కములు వికృతి, 

గాం గనంబడ నియతంబుళ గాంగ. గుక్క. 

మూాంసముం దిని సతతమ్ము 4 మహిని నిండే 

తిరుగుచుంద్రు,; నుహోదయశ4ధ రణిసురుండు, ౧౯౦ 1490 

em 

క, దూవీ౦పం దగని నన్నే, దూమీంచినవా(డు గాన 4 దుర్మతి యతండె 

దూవి.తుంజె లోకంబులు, నై పొదజనిం గనుకా మశనంబు చెడంగ౯. ౨౦౪ 
(smn 

క, బలవంతీంబుగ. బ్రాణం, బులం దూలించుచును గరుణ4+పోవిడిచి సదా 

కులనుతియె న్నాక్కుథ థ్రీ తిలి చిరకాలంబు దుర్లశతిని బొందు: జుండీ. ౨౧౪ 

ఆ, అనుచు. బలికి యప్పు 4 డమిత తేజంబున 

స _తృపోవమహిమను 4 సంయమిోం ద్రుః 
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డగును నటరు చున్న 4 యట్టి విశ్వామిత్ర, 

పెనలమును") నడ్వును 4 నటం “భవించి. 5 1499 

ఏటదితిె వి సదము సరః ము, ఏట మి నవ ద్ద స పూ 

(ae el న్ సర్గము, 

% 

ంళ్రూర్టు. (5, “To ఎవ్లునొ 6ష విశ్వాసి (తుండు స్రస్టమును సిర్టించుకు “యట్రుర్టుం- 

లన పవమిం దె నిట్టి 'తెజ, స్ఫురణమునం దగిన గాధి+సుతుండు మునీసుణో 
త్క_రము మహోదయు స్వశపో, నిరతి౯ శవీయించి వారి+నివాతులంచేసె౯ 

సస. హూతుంం జేసీ వచించ నమ్హునులత". “+ నంతం డి శేంకుటొమా 
లో 

సతి యితర న్ లోద్భవుం నీతయపగక 4 భావిం; ధ ర్గాత్ముం3 GH 

యితే డర వ్ బక్ గక నుం జుండీ 4 గానం ఫ్. Er ఫస సం 

గత చండాలతే నొందు వీశనునుతో. + గాంథఖ్నీంచె స్వా ముక. 9 [495 
క. ఆకోరికం దీకుచు చుక న, నాన నకి కేంచి శరణశనుంటెను నన్నుం 

జేకొంటీ ని నివండు రత్యుండు aw “సున యితేని స్వర్ష4కాంాతుగుని౯ “oy 

ర్ం ఈతనువుతో న సునపురి, సరకు చనునట్లు యజ్ఞ 4మేనును మోరల్ 

NES జరిరంభగుం జుండ్రి, ాగగుణమునందె యనిన 4 నఫెనువాగుల్ , ర్య 

క, ముని పల్కిన యామాటలు, విని ధర్మ నునీములగుచు 4 వెుయట నాం 
టీని సల్కిరి తవులోల దా,రె నయంమెగ నొ*"టయహాడి4హితముతేల చుచుకా. 

క్ల సతేండు కుధికానంముసం, జాతుం ఒలికొపుండి ce ఖీ జక్క Tate ృకర్ధిం 

జీతీతున నచియించునొ, యూతీరున నే రయొనర్చ 4+ న ca ము సుండీ. స్య 1199 

క్ష ఇందుల కణుమా తే మ్లును, సంజేవాములే దిగేండు 4 జ్రలనాభు డుగా 

నం వగ నొనర్చ్పవనుండిను నందణ శవీయించు. గోహ్మనుందున యేనిక. ౬ 

నం ,కృతువొసరింపంగా వలయు! 4 గార్బము. గొప్పుది వింటికే నుహీా 

సతీ స్వశ రీరయు క్షు కుండయి 4 స్వరము జేర గాధిసూను వి 

చరిత్ర మహిమంజనంగం దగు 4 నోవిక న ట్లా నరింప నిల్వుండి 
శ్రతువునము౯ా సహాయ మొసం దగు పద్ధతి నూనుండీ తప్పరకా, ర్న (501 

న్స్ ప్త "రేతరంబునా + గిట్టు సంభాషించి యామయాయికార్యంబు 4 బందు శ్రద్ధ 
నూని కాపవింపంగు 4 నుూతొ-ని; రమ్మఖ మందురు తేజు లే 4 య(ఖరు గాధ 

పట్ట యా జమీల్ య్య; ఖీ నట్టు లే మంత్ర జ్ఞులగు బుత్వజులు తృభు4ముగసను స్థ స్ట 

కార్భంబులను మం గృ4క కలితంబులుగం? గల్పసూత్ర (| _కమైనట్టి + చొప్పు తప్ప. 

శే. కుండ విధియు కముగ దాని 4 నొనరంజేనీ 
రంతం గశికుంచయ్యజ్ఞ 4 నుందొసంగు 
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భాగముల. గొన చేనతాశవరులం విలిచె 

మంత్రముల స్వీయహా తపో4మహి నువెలయ. ౧౦౪ 1502 
. ద్విత్రివారంబులు 4 దివిజుల మంత్రాళం బిలిచిన దమభాగ4ముల. గొనంగ 

నమరులెవ్వరును రా4కై ర; నుహాముని యతికోపపరనశు4డై స్రువంబుం 

బెశకెరత్తి రోషంపుం 4 బలుకుల భూపతి గని పల్కు నీదుయా$ గంబటుంగ 

నిమ్మింక మదుపార్థి(తమ్మగు స_త్తపోబలమును గను మితే4రులకుం బడయం 

ఆ. గా నశక్యమైన + కన్రునిర్ణరపురి, నిదిగొ శనువుతోడ + నే కనంగం 
'జేయువాండంబొమ్మ థీ స్థిర చేనపురికీన్ర, తనువు దీనిం గూడి 4 మకుజనాథ !, | 

చ. విను ముకమాట భూమినర ! 4 వీర నుదార్శితస తీపి ఫలం 

బున నిసునముంతయ మిగిలి + పొల్చెడు గావునం డత్స)భావముం 

నొని సశరీరఠయు క్షి సుర$కూటము పొళ్చెడు లోకముం గనం 

జనునుని మానిసల్కు_ట యు 4 త్మైతలనాథుండు తీ_త్తనూయులిక. ౧౫ 1504 

క, ముకులంవబుం నను గనుంగోనం జనియెను సురపురికి నటం ద్రి+శంకువుస్వర్షం 

బున కరుదెంచుటం గని యి, ట్లని రమకులు శతమఖుంశు 4 నబ్బూనతితోకా, 

చే, ఓ త్రిశంకుమహీ పాల ' 4 యుండ దగవు 

స్వర్లమున నీవు వమరలిపో4వందగుం జుమ్లు 

నూస్ట్రండా | సద్దురున్ర శాప4మున హతుండ 

వైతి తల క్రిందుగాం బడు + మవని నీవు. ౧౭౪ 150 

క, అనిపల్కిన నతండు తపో, ధనుండగు కౌళికుని గుణించి 4 తమిం గావు మిక 

మునివరయని మొజులిడు చు౯ా, జనపతియిలంబడి యెవమురలథ4స ర భఖ సమునందాక౯ా. 

కే, కుశికసూన:౦డు వాని యా+శ్రోశ వాక్య 
ములను విని రోషముంబొంది 4 నిలునిలుమని 

పలుకుచుకా మానినరమధస్థి(పథము నుండి 

యసపరచతుశాననుంశన 4 నరుగుడెంచి. ౨౦ 1508 

కేజముప్పాంగ ఛా+ త్రీపతికొక స్వర్లమును బూన్మి_ నిర్మింప4గను దలంచి 

యాన్యుమార్లంబున 4 యందు స_ప్పగ్గుల నవ్వు ౨ నెంచి 4 న జకోప 

పరవశతమున నా4ట్రావాణమధ్యమున ౦దుండి తనదణగుఖయ శము వెలుగు 

యాన్యుదిక్కున( చార4కావళీC బం కుం గా సృజియించి యా శక శికుండు 

శే, కోపకలుషీకృతుండయి 4 యాసగిగ్ నె 

బహాళ నక్షత్రగ ణములం 4 బ్రబలం చేసి 

యసరశత నుఖుం బుట్టింతు + నిపుజూనర్చు 

కొ, త్తలోగంబున కుం ద్రిశం+5ునె సురపతి, ౨౨ 1509 

చ, అనితలపోసి యానృపతి 4 కధ్ఫ్ధముగా6 బరివార బేవపం 

కిని సృజియింపంబూ నె సతి+తీ వ్రగుడావిలమానసంబునకా 

cir 

em 
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గని యల మౌనియత్నమును 4 ౫ గ్రన్నన మాని సురాసుగుల్ కటా 
వునకిదె మాలు గా దెచళ+మం నలి. వేయం జూచుటొవ్వునె. ౨54 [510 

క. అనితలంచి సంభ్రమంబునం జనుజెంచి నుహాత్తుం గళికసత్కుల జాతుం 

గని యనున యో క్రులను ని, టునిరి ముహాత్తా | ప్నంగ 4 నగు మాసలుకుల్, 

క. గుగుశాపవినివాతుం డీ, ధరణళుండో మహాత్మ 4 తాపనీవర్యా ! 
సురపురి కే నెట్టులు, పరికించిననుం నగంష 4 సాతీకుండ గుటక. అస్మి [గ | 

చ. అన, సురవాక్యముల్ విని ను4హోముని, దేవనరేణ్యులార ! మ్ 
ననయము ముంగళంబగుత 4 మారయుండి D౫ క మానుకో. ల్ నీ 

తేనిని శరీరయు క్రముగం 4 చప్పున స్వర్షముం 'జీర్చువాలయనం 
చని శపభంబువేనీ యపుటన యుత వృథ సే నేయు టాస్సునే, 02 [119 

చ, సలికిశసలు,_ వ్యర్థము ప 4 పద్ధతి చనానరింగంజాం) "నే 

స్థం మున ని నిన్మహీ తియ సంగునా యిప్పుడు, తగ 'జీన్గ ప్ర 

యులరుత శాశ(తంబగు ను4రాధి' నా నముగాంగ; నిజ్ఞగం 
బులు నివనీంచు దాస బొలు4పుం గనుంగాక మదీయ తారళల్ 9౮ [స 14 

శే, స్థిరములై. నే సృజించిన$పరనుతార 
కలు చెలంగెడు నట్ల్టాప్పంశగం దగు మోర 

లిట్లు మోరోొస్పుదుర యెని 4 యిపుడు "సీయం 

బూను సని మూనుదునటం౦-దు 4+ మౌానిగలిక. 9౯ [5 [గ 

న్స్, అమ్మాట లాలించి 4 యమరు టా వచించి రతనిత'" ట్టు వీథి యగు మునీం ద్ర! 

నీకు al ప్ప ౦బగు. 4 గాక : నీవ్రు సృజించిన ట్టి రీ గ "తారకళబన్నియును ది 

వ్యోతిళ్చ (ఏథమునకుకా వెటుసను అఖాశ్వాతముగ 4 సనలచియుందడుం 

గళ మిోాతారశాథగ ణము నుధ్ధభాగ మ్సున నమ్మహీ (కొం సుయ గంగు 

చే, వునకు నఫకారమొనరిచి + పొందినట్లి 
యఘమునం దబ శ్రి ందుగా 4 నమరియును స్వ 

"వేజమున చేవతలతోడ 4 దీటుగాంచి 

వెలయు'చుండును మటియొక్క_$గలుకువినుము, 3౧౪ 1516 

చ. ఉతండు కృతాధ్ధడై దినికి 4 ణా 'సగసచాని “WE యాశేంబు. గాం 

చి శనరుచుండు! నీపిట సృళజించి; స జ్యోతులివ్నె నిమ్మహా 

సతి చదగుచెంతం బాయకయె 4 భానిలటుచుండునుగాపి, యన్న బే 

నత సువాక న్ట్ముల్ విని ప్రశ భానము' పంపును గన్న మూనియుకొా 5.94 15117 

తే, ధర నుతియాట వా రెం + దన్నుం బొగడి 

పలిగీనంతే “తథా నః ని 4 సలి కె, దన్న 
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మును ముగించి మహాోత్ముతా 4 మునులు సురలు 

వచ్చినట్టు లె పోయిరి 4 స్వగ్భృహములకు. 3రం 1518 

అటువదియవ సరము సంపూర్ద ము. 
గి ల 

ఖగ "= వ నరము. 
౧ 

యులు కునశ్ళేఫ నంబరీషుండు పళువుగాల గొనుట. చ్రుడ్తాం- 

. తనపంపున నరుచెంచిన), మునులందబు స్పగృహాములకు 4 బోవుట గని య 

మ్ఫునిపతి నుహి తాతుండ, వ్వోనమునం గల మునులతోడ 4 బలిశె నిటుతగ౯ాం 

. ఒనరుషం బూనినట్టి తప+మొంబెను విఘ్నము నేను దశ్నీణం 

బున కరుదించుటం గనుక. 4 బోందగు నింకొక చోటికందు. బో 

యినం దపమంతరాయముల 4 హీనముగాక చెలంగుం బోదమే 

వినుండిశం బళ్నిముంబునం బ్ర+వృద్ధతవా వన రాజి యొప్పెడికా. ౨౪ [1520 

. అందు. బుష్కరతీర్థతి+రాళి, సుఖము 

గాం దసమ్వును చేయుద 4 మోదయావు 

వీషులార ! తపంబును 4 నిశ్చలముగ. 

జేయందగిన వనంబద్ది 4 యే యటంచు. 3 1521 

పలికి యొసంగెడు కోరిక, గలకాళికుం డపుడె బోయి 4+ కావించె మహో 

జ్ఞ పల తేజములరం దపమును, ఫలమూలాశనుండు నౌచు 4 భవ్యస్థలులక్. 34 

. కర మాతప మనివారన్టిము, పరభయదముగాం జెలంగెం 4 బట్టుదలను భూ 

వరముని తపమొనరుచు న, త్తరుణమున నయోధస్టయందుం4దాల్టి, భువగుచు౯. 

. అంబరీషుండు వి|ఖ్యాతిచేం దగువాండు సవమొనరుపం బూని 4 జరపుచుండ 

యజ్ఞ పశును నిందు * డపహారించం బురోహితుం డంబరీవుని థి తోడం బలి కె 

నీ ప్రమాదంబున + సీయజ్ఞ మున బశు విట్లసహృతమయ్యె 1 నవరిచేత 

నో; యది కానరా4కున్నది; చక్కగ బశువును గావని 4 ప్రభువును బళు 

. నాశనాదిక దోహగ4ణంబు లార్తి 

నాందంజేయును మణి చంపు 4 నుర్వినాథ ! 

వినుము దీని ప్రాయళ్సి_త్ర4విధియు దుష్క_ 

రమని 'భావింపుమో యధష4రమున మనము. ౭1౪ 1524 

జరపంగం దగిన విధులను, జరపకమున్నే వాయంబు 4 సరగునం చెమ్మా ! 

తురగము దొరకనిచో నొక్క పురుషుని నేం చేరంబంపు 4 భూపవతంసా !, ౮ 

అనినం బుకోహీతువచనము, విని యాభూపతివరుండు 4 విమలమనీషం 

గనుట౯ా భేనుసమూపహాం, బునునైన నొసంగి నృపళువును బేం జని యె౯౯ 

ul 
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క, జనపచముణ దేశముల, వనముల నగరముల6 బుణ్య4భ వ్యా శృమపం 

కిని నె్ఫెవెనకి యెందును, దనవాంఛను బొందకతండు 4 త త్రజణిపడుచుక, 

"వే. ఒక్క చో భృాగుతుంగ నా4ఠమోారు శే ల 

మున బుచీకునిం గనియె సళమృునియుం బుత్ర 

యు కుండి భార్యతో లసాడి 4 + యుండ నృపతి 
వి స్త సు! 

యతుల వేజంబు వొంగ 4 నచటి కరిగి. ౧౧ 1528 

క. ధరణీసురమానికి ని, ర్భరతసమునం 'బేజరిలెడు+వానికి స్వీయ 
స్ఫురదురు కాంతులు వెలయంగ ;స్థి సీర సాగిలి మొ మ్రొక్కి సుముఖు (4 జేసి యిటుగినుక్, 

చే, కుశలమే సర్వథా మికు 4 మణి దినిజ ! 
మునివరా ! మానుకీయమవాొ 4+ మనవివినుము 
౧తయగోవుల నీకు వెంకునాసంగు 

వా౭ండ వానిని గొని యాతే 4భవునినిమ్లు. ౧౩ 1580 

క, కృతుభళును గాంగ నీయగు, సుతునమ్ముదు వేని నాదు+సుకృతము సండుకా 
( కృత్య్యుండ నయ్యెన నీను తగ౯ా భృగుకులమునందుం 4 బుట్టితివి మునీ !, 

. నే నొనరించుప్రార్ధనము 4 నమ్మిని సా ర్ధకమై ప3లంగ నీ 

నూనుని నిమ్ము శకము థీ జాట్రితింగానీ మనోరథంబు చెం 

చేని ఫలింపదయ్యె విను 4 మో “శనుజాతులలోన నొక్క_ని౯ా 

మొనిగగ్యళ | నరూబ్యుమును 4 మామకముం గొని యూయవే దయకొ ౧౮ 

చ..అనిన బుచీకుం డిట్లనియె + నాత్త్యజులందగు పెద్దవాని న 

మ్మును, జుమి | మూబ్యమెంతయిన థీ మూనవనాయక | యంచుంబల్కె నా 

త్రనిసశి స స శ్రపోనియతి4తం దగు నింతియు భర్త ఎ్రనాకముకా 

విని నరప్రుంనుం ౫ గని పవిత్ర భృగూద్వహుం డాత్త్యజూవళి౯ా. ౧౬ 1588 

తే. 'పెన్దవాని నొసంగను 4 వెలకుననియె 
నాకుం జిన్నిసుతుంషొ శు4నకునియందుం 

ట్రే నుయధికంబుగాన నె ప్రియతనూజు( 

బస్నీకాన మరుని నీంజూట 4 టప | ' నీకు. ౧౮ 1584 

చ. తనయులళోన జ్యేష్టుండగుం 4 దండ్రికి మోదము నిచ్చువాండు, వే 
త్యృానొసంగుచుండుం దబ్లులకు 4గాను గనిష్టుండు ప్రాయికంబుగా 

గనందగుం గాటె యివర్షధము 4 మ్లావతిచం ద్ర | ధరేత్రింగాన నొ 

తనయులలో. గనిష్టుని ము+నంబును గూగ్చెడువానిగ గావెదకొ ౧౯ 1గ్గిగ్ 

ళా . అనుచుం డండ్రియుం దల్లి($ యును నరాధిపుతోడ నాడినవమూటల 4+ నాలకించి 
_యస్పుడు నుధ్యముం4డో " శునక్శేఫండు పలికె తనంత నొ+పార్థి వెంద్ర | 
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సెద్దవానిని దం డి 4 వెలకీయననిపత్కె 6 దల్లి యు గడపటి+తనయు నీయ 

ననీయె మధ్యముండనా 4 తనయుననే నీకు నమ్మిరంచు. దలంతు+నాత్త్య (గాన 

తే. నన్ను గొనిపొము నీవింక 4 నన్న రాజు 
సమ్మతమ్మున చేను + అశతునొగి న్చ్చి 

యతని ₹ రథమున చెక్కించి 4 యకిజవమున 

యశము ేజంబు బొంగ 4 నర. బురికి. ౨౩ 1536 

అబువదియొకటవ సర్గము సంపూర్త ము. 
గ ర 

౬౨=వ సర్గము. 

చ. విను ముటమాందివా ర్హ రఘు+వీర ! మహాయళుండై న యంబరీ 

. మనృవరుం డక్కు_మారకుని 4 సంగతింబాయకపోయి పుష్కరం 

బనంబడు తర్ధమందు రని 4 యాకసమధ్యవమమందునుండ. దా 

ననువుగ నిచ్చే నప్పుడు మ4హోమలతి మానికుమారుం డంతట౯. ౧౪ 1587 

క, నరవిభు(డు వి శృమించుటం, బరికించి తేదంతికమున 4 వసీయించిన భూ 

వరమాని గాధిసుతుముని, వరసంయుతిం దపముశేయు4వానిం గనియెకా. ౨ 

తే, అతండు తనవూతులుండొట 4 నా రిగన్న 

తన్ను( గరుణించుననియెంచి 4 తే త్తజపడు 

సాగంతమునం దప్పి చేత. దో4వబడలికను 

మూాము వెలవెల బాణంగ 4 మాము గనియె, 5 15839 

క, దీనుండై. ప్రాణంబుల, వై నాశ యసంగం దొడల4+4పె ,వాలుచు నూ 

మా! నను? గాపాడలో చే, మానవులును లేరు సుమ్ము + నూటలిం శేలా. 31 
క, జననీజనకులు జ్ఞాతులు, మనసున దయగల్లు బంధుశముండలమును లే 

రనుమాట నిక్కముయె్యుం, గనుక౯ సౌమ్యుండవు నీవు 4 కావుము నన్ను౯. 

చ, అరయుము ధర ర్మసూత్ముముల + నాదృతి న న్షరుణించు పద్ధతి౯ 

 ధరణిపు నధరరబుకొట (తం గనకుండెడి మార్గము; మునీ 

శర! నను జూడు మెల్లరకుం 4 బ్రాణము లిచ్చెడువా౭డవీవె నీ 

కరుణకు బా త్రభూతు(డను 4 గావున. (బ్రో వగదయ్యి మాతులా. ౫% 14 

క, జగతీపతి ! కృతకృ్ళత్యుం, డగు మాడ్కిని నేనుంజూల 4 నాయుష్యుముం బొం 

దల; నంతరాయహీనం, బగు తీపమున స్వర్షనుంద 4 నరయుము మదిలోకొ, 

ఆ, అరసి యొట్టులెన( 4 గరుణం గాపాడుమో, దిక్కు లేని నాకు 4 దిక్కుగమ్ము 

'భవ్యమైనమదిని + బరికించి పాసవి, వ త్లినుండి గావు4మి త్తజి నను. ఇష 144 

క, జనకుడు సుతుంగాచెడు వడు,వున న న్లావంగవలయు. 4 బూజ్యమనీపా! 
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యనినక౯ా విశ్వామిత్రుడు, శనగొప్పతనంబువలని 4 ఛై రగ్టిమువలనన్. ర 

చ, తేన రెడు గావున౯ బహూువి+ధంబుల నాతని నూజడించుచుం 

దనయులం జూచి మేణరయు 4 తేండు బడేపనిక కుమారులం 
WY చ 

గనుదురొ?; యూ ప్రయోజనము గ కాదన కాద్భృలి. బెతృనాకముం 

సొనకొని చేయు" ట్ర్ గచ య4కుంకితేభ క్రీ కిని దాని చేసిన౯. ౮ 1546 

కే, మోకు నాకును దగం బర4లోకహి తము! 

౫లుగంజేసెడు డు ధర్మ ము 4 వెలయు; నట్ట 

పద్ధతిని మోరు పూనంగ 4 వలసీనట్టి 

కిలమురుదె ఉంచు వినుండు త4తా,రణంబు, జొ 1541 

క, మునితనయు(డు బాలుండిదె, నను నా ర్లిని శరణు సొచ్చె; 4 నావ్రీతికి మో 

రనుమానింపక ప్రాణయు, తిని ఏండలరారు న నవ్వి+ధిని బూనందగుల, ౧౦ 1540 

క, మోరందణు( బుస్యాత్త క్కు లారయ ధక్మెకనియలతి 4 నందినవారల్ 

భూరమణు యజ్ఞసశువుగ, నే నం బోయి యగ్ని+తృ ప్రి చణపుండీ 0౧౧ 

ఆ. ఇట్లు మోచుచేయ 4 నీశునశ్చేఫుండు, | బ్ర తుకంజూలు నాదు 4 ప్రాపుగల్ల 

యంత రాయముం డకధగరమును పాన, దివిజవితతిగాంచుంిప్ప ప్పి వీ మణజియు. 

క, జనకుని మాటను మోజుగ్క తనయులు మోరెల్ల జరపి 4+ ధన్యులగుటయుక్ 

గన నగునన మునివచనము, వినిన మధు మ్యందముఖులు 4 ఏముఖతంగనుచుక. 

క. పరిహాసముగాం బల్కి_రి, గరువమునకా) వినుము తండ్రి!4కడుం బ్రియసుతుల౯ా 

_బరిపొలింసపక సరసుతుం గరుణకొ రశ్నీంసంబూను 4 కోరణమేషెూా, ౧3419 [552 

ర్ ఎక్కడి ధర ౦బో యిది, కుక్క లమాంసంబుం దినంగం 4 గోరుట గాదే? 

నిక్కుముగ 'పేచికరాన్నం, బొక్క_ట లభియింసమాని 4 యో శీ యజనశొ .. 

క, కనుగొన నిది యకార్యుం, బనితలయెవ మనుచు. నొడుకు4రాడిన పల్కుల్ 

విని తీ వ కోపమునం దన, కను లెజ్జ్రం పాజఫత్కె6 4 గలనాత్ల ఫం a . ౧౫ 1ర్గ్4 

ను, జనకుంహడినమాటకుకా బదులింకే+ చందంబునం గాని సు 

పీన ఛాపంబనునీతిం బోవిడిచి ని+ర్భీతి౯ మదు క్రీక జవం 

బుననే దాంటి, నుహాకతోరముగుచుకా 4 బుద్ధి న్విణారింప నిం 

కను రోమూంచవికారముం గలుగ6 జ4క్కంబల్కి నారందుచే౯. ౧౬ 1555 

క. మోరందటును వసిష్టుకు మారులచందమున గుక్క_4మాంసము- దిని ని 

స్పారత ముస్టీకజాతీం, జేరి సహా స్రాబ్దములను + వ్నీతిం బరంగు డింళళా, ౧౭ 

క, అని శవియిం'చి శున న్నె, ఫుని దః భనమగ్నుం గని వి(భూత్యాదిసదా . 

గ్గ నీచయముమం శ్రి శ యుతీముగ,నొనరిచిభయముందొలంగ4నొోసంగియిటులను౯, 

స్స్ మునిపుత్ర! పావన4ములగు దర్భల త్ర తాళ్ళ బంధింపంబడి ర _కృళీవర్ష్య గంధ 

సుమమాలికల? దాల్సీ 4 శుభ్ర్ధయూప స్త 'సంభమున విమ్ణుద్రై "సతం$బునను గట్ల 



శాలకాండము = ౬౨ సర్షము, 18] 

బడీనపీనుట నిచె$ వమ్యమాణమ్థులౌ వాకిములను పాూుుత4వహూున కోభిము 

ఖుండవై. పలుకుమో ! 4+ రెండుగాధలు దివ్యుములివె నీకుషచేశశమును దగంగం 

ఆ. జేసినాండ నిందు 4 జిమ్షుని కొకటి, యు 
వేంద్రు,నకు నొకటియు 4 నెసంగు వీని 

నంబరీషు యజ్ఞ 4మందుం చాడుము దానం 

చి 3% జులు! + త్ ద్ర్రాణసిద్ధిగ లుగుం థీ బ్రనుదమలరు ౨౦ [558 

క, అనిపల్కె నంత నమ్ముని, తనయుండు సవమూహితుండయి 4 తడ్రాధల రెం 

టిసి సంగృహించి ప్రనుదం, బున చే నృపుసన్నిధికిని. + బోయి యతనితోకా. 

శే. ఓమహాసత్వ ! రాజేంద్ర ! 4 యొప్పుమోణి 
సత్వరమ్ముగం జనుదము + సదసునకును 
వీత నూనుము యజ్ఞ సిద్ధిని గనంగ 

వలచె యనపిని మోదంబు 4 వెలయ నపుజే. ౨౨౫ 1560 

. జూగరూకుండయి 4 సనమండపము౭జేరి యందు సదస్యుల4థయనునుతిం గని 

పళుపీతండని గుర్తు 4 పడుటకు బావన దర్భరజ్ఞువులనా+తనిని గట్టి 

రకాంబరంబుల 4 రాజిల్లంగాం జేసి యూాపంబునం గై + సీపగిదిని 

బద్ధుడై శేష్టతం 4 బరంగు గాధలభ్ క్రిం ఒశుభో క్షయా దేన్మపతిని యూప 

కే. జేనతయగు నువేంద్రుని 4 బొవనవిధి 

తప్పకుండ నుతించె నం4త ముదమంది 

శత్రముఖు(డు తనస్వామియా 4 చ క్రధరుని 

నతం డటు రహస్యముగను సంస్తుతి సలుపుటం ౨౫౪ 1561 

cir 

క. నునమున నెంతయు. దృ ప్తిం, గని దిర్హా యుస్పునిచ్చెం 4 గరుణను మునీరా 

ట్రనయున కమ రెళునికృ్ళపం గనియె౯ నృపుండధికముగను4 గ తుఫలమచటక౯. 

క. వురలక౯్ ధర్హాత్తుండన(, బరంెడు గాభేయుండుం ద4పంబును దమిం బు 

హ్క_రముల వేయిశరత్తులు, నిరతిం గాపించె శాస్ర౫నిష్ట మెజయంగక్,. ౨౮ 

అటువది రెండవ సర్గము సంపూర్ణము, 

౬5 వ సర్షము, 

ఎంద్రాఢూ విశ్వామి తు (డు మహర్షి యగుట, చురుం- 

క, ముని యిట్లు వేయినర్ష ము, లనూనమౌ తప్రమొనర్చి 4 యవబ్బథమును స 

బ్పినం గాంచి యొల్లదివిజులు, చను దెంచిరి తతృల మ్రై4సం గెడుకాంక్షక్, ౧ 

చ. సుముహీత తేజుడొ కమల4జుండు మనోహరవాకు్కులొప్పం బ 

 ల్కు మునినీ గాంచి మంగళమగు౯ా గుశికాన్వయ ! వాహుజర్డి వై 
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తనుం జెలువారి తింతదను4క౯ా శుభ రీతి గడించినట్టి ౫ 

ర్శముల బుమీత్వ్టముం గనుము  మూానితరితినిక౯ా నపోధనా !. ౨ 1565 

. అనిఫలికి యంత్ర హాయుం దనలోకొంబునకుం బోయె 4 దానంత, నతృీ 

వ్స్ని * బనిశ్వామి త్రుండును, ఘన & తేజము వెలయ? దపముం 4 గృమ్మణ సలిపుకా. 

యుడు ఘేనక' విశ్వామి త్రు, కడకు నః చ్చుట. ర్రైుద్టునా 

నే 

క. చిరకాలము జరగంగ న, చ్చరలకు మిన్నయయి దేవసంఘాజ్ఞను బు 
పష్క_రముల జలకములాడ6గ నరుబెంచెను మేనకయను 4 నతివ యొకతటీ౯. 

యు, అతులమైన సూప 4 వమువుర( బుహ్మ్ల రముల, జలక్ నాడ నున్న ఖీ జలజ నేత్ర 

౫నియె మేఘపం ర్ థీ గ్రాలువీద్యూ లత, నలను భూరి తేజ4మలరు పూని సీ 

చ సరవ మైన చి శ్రమునం 4+ జంచలనే తను గాంచి స్వాగతం 

రమణి ! నీక్రగు౯ా మదిం బ్ర (మోసమున౯ా సుఖయు కీ నుండుమా 

యరుదగుమానుశా శ్రమము[ సందున: దచర్చక మూహితు౯ ననుకొ 

గరుణ నను గృ హింపు; హలటథకాటము నీకు నుభంబు వర్ణి లుక్. ౬.౪ 1569 

చ. అని తనువేండ మేనకొయు 4 నాతేనిప్రార్థన ము౯ గ్రహించి య 

మృునిపతి యా శృనుంబున 6 బ్రళిమోదేమున౯ా వపీయించె నట్టు: 

వర్టేనితను సాజ్ మాని నళ నర్చరముల్ సుఖయు_క్లినుంజె నం 

తృ నతండు దానిసంగతిని 4 దర్చక మాహి తులజై వసించుట౯, oy [570 

క, తేన తపము చెడుటకైై సీ గ్ల్గును బొంది దురంతచింతం 4 గుందుచు దుఖం 
బును గాంచి తలంచి నాతస, మును జెణుసం౫ం జేసిరమర4ముఖుస్టిలు దీనికా, 

ద ఇది బేనతల కృతీ? మే యగు నొతసం "బై నశింప ని ని4ట్రిప్పుడ కట 

పదివత్చేరము లం 4 బరంగ నహోరాత్ర ముట్టు వస్ట్యథన శోగుందుం బక్క 

నట్టూర్పులను * బుచ్చి నిజ మోహమునకు. బ్ర రన మంద జంజ నయన 

"జీ, నను నితంజేమి చేయునో 4 యనుచు భీతి 
వడంకుచుం గేలుమోడ్సి నిథల్వం గని లేను! 
సాడె యపరాధమియ్యుది 4 నీదికాదు 
భయమింశేలని మధురో కం 4 బల్కి_ వడివె, ౧౨ LOTR: 

అంజ 

చ. వనితను బాసి యుత్తరపు 4 భాగమునం దగు నాహిమా ద్రికిం 

జని విజిలేంద్రియన తము. 4 జక్కంగం బూని వృతంబు పూ రియా 
దనుక దృథంబుగా “నునసుం 4 దత్పరతం జెలునార6 జేయనెి 

నని పనిపూని కీ ర్లియు ది4శావళి నిండంగ భ ్రీమిఅంగళా. ౧8 1578 
న Br 20 te 

ళు విశ్వామిత్ర, త శబ ములోని వి అను అత్షవః నము గాయి తృతీయాత్షరము.. 



తే, 

లొ 

E} 
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కాలికీనదితీరంబుం 4 గాంచి యందు 

దారుణంబగు తపమును 4 దాను జేసె 
భక్తి నతండిట్లు వేయిసం+వత్పరములు 
తపము ఘోరము గా౭జేయ 4 నపుడు సురలు. ౧౪౪ 1514 

. హీవునంతంబున నధిక భాయమునొంది మహర్షి యు కుల పోయి యజుకా 
OO ర 

దమ కెల్లం బ్రాపుగాం గని, కమలజనీ ! గాధిసుతుండు 4 కొడు నిష్థృమెయికా.౧౫౪ 
తపము సల్పువాండు 4 దారుణంబుగ నింక? 

దావముహర్షి యనుచు 4 ధరణి వీలువం 
= లవ | బడునుగాక; రమ్ము 4 పద్మజా ! యందుకై 

తత్సమిపమునకుం 4 దీరగ ననిన. ౧౬ 1576 

. సురగణ వాళ్యపద్ధతిం బ్రళచోదితుండై. యటజేగ యాతపో 

నిరతునిం గాళికుం గని వి+నిర్మల వాక్కుల నొమహర్షి ! ని 

ర్భరతీపమిట్లు చేసితివి + బాలక! నీకగు స్వాగతంబు నా 
కరుదుగం దోంచె న్నుగృతహ్మమాత్తను మెచ్చితి నీదు నిన్గకు౯. ౧౭ 1577 

. నీ వెల్ల బురుషములలోనళ౯ా, భావింప ముఖ్యుండవయి 4 పరంగు మహాత్యం 

బీవచ్చితిం గై కొను మన, నావాక్యము నాలకించి + యముని యంతక౯ా. ౧౮౪ 
. సర్వలో శేళశుడొ 4 జలజసూతి వచించె నని విపాదము గాని 4 యట్లు సంత 
సము గాని పొందక $ సర్వలోకపి తానుహునకు నమస్కార 4 ముప్పంచేసి 

(ప్రాంజలియై నిల్చి 6 యనియె పిశ్వామిత్రుం డేలోకనాయశా! 4యొగి నిజార్హి 
తళుభకర్యములం జిం+థత్యము గాని విఖ్యాతిం బరలగు మహర్షి శ4బ్లమ్ము నాకు 

ఉద . గలదనుచుం బల్కి_ లేని నిం+4కను జిలేంద్రి 

యుండ నై తిం గదా; యన 4 నూహా చెలలగ 

మునివరా ! చి త్తవికృతుల. 4 గనలలజేయు 

పాతువ్రులుగల్లు న త్తీట్ + నించుశకేని. ౨౧. 1519 

. మనసున వికృతిని బొందక, ఘనథై ర్భముతోడ నుండం 4 గలపర్యంతం 
బును నీవు నిర్జి 'తేంద్రియుం, డనంబడ వద్దానికై ప్రశయత్నముం గనుమో |, 

. అని వచియించి యంత. జతు4రాననుం డాత్శపదంబుం 'వేరంగాం 

జనియె సుపర్వులెల్టరును 4 స్వర్షతలంబున శేగ గాధినం 
దను. డపుడూర్గ ప్ర బాహుండు సథదాగతిభతుండు నిస్సహాయుండై. 
సపెనుతపమా చరించెం దన పెద్ద ప్రయత్నము. దీర్చు వేడుకా. ౨౩ (581 

అట నిరాలంబుండై. తీస4మాచరించి 

మజీయు నమ్మానివరుఃడు, ఘ4ర్శసమయముల 

యందు బంభాగ్నిమధ్యమళ4మందు నిల్ల 

నానకాలంబ్లునక౯్ బట్ట4బయల నిలిచి. ౨౩౪ 1582 
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క. చలివేళ నవార్నిశలును, జలముల నివసించి యట్టి+చందమ్మున ని 
శ్చ భర కి వేయి వర రం, బులు ఫఘోరతపంబునే సస 4 బూనిక మాణికా, ౨౦రోఇ 

చ, మునివరుండై న కాఠిసడు 4 భూతభయంకరమూా తీవంబు ని 
ట్లానరుప చేవతాళి పురు4హూతుండు భీతి వడంకి రంతనా 

తని నీయమంబునుం జెజుసం 4+ దాను శత్ర § కతు జడాదితేయపం 

కీని గని యెన్ని రంభ బరిశకించి వచించె సురార్రివాయంగకా. ౨౬౪4 1564 
స ఖే... అన జడ అటతువదిమూడవ సర్షము సంపూర్హము, 

౬ర - న సర్లము. 

ంయైయ్టై విశామి తుండు రంగను శపించుట, శుణుం- 

క. మీరంఛా ! యాకౌరికుం, జేరి మరులు గల్లునట్టు 4 చేసి కలి నీ 

చారుతరరూపసంపదల గో నెడుగతిం జేయవలయు. 4 గువలయ నేత్రా, ౧ 

ము సురకార్యంబిది గొప్పుచాం దరుణి! నీ4ళుంభచ్చమత్కారము౯ 

థరణిం OE కృృథ్యమును మోా4నంబ్యాప్ప సాథధింపంగాయ 

దరుణం బియ్యది యే కదా యనుచు ని నిం+ద్రాణీవిభుండాడ డని 

ర్ట నారీతిలకం, బసాధభ్య మగు, 'కా4ర్యం బిద్దియా నంచెద౯. ౧౪ 1586 

కొ తలవోని సిగ్గు పెంపునం, బలి కెం గెల్లోయి "మో డ్డ 4 పాకగిపునిలో 

బలసూదన! యక్క... శికు, డల ముతేపోబలుండు కడు, భశయంకోగరుండు సుమా!, 

తే. అతనచెంతకుం జని యేమి + మొననాచ 
మత్క్భృతిని జూపుదునయీని 4 'మాని తనదు 
భాయదకోస మ్సు నావై నిం ౪ బడంగ జేయు 

నిందుబకు సందియము చే ద+హీన తేజ !. 9 1589 

క, కావున బోవంగ వెబణెద, దేవా! ననుం బంస కనుమలతింపుము కరుణా 
భాొవంబున నని య త్తటి, నావెలందియు వశంకుచుం గృ4తాంజలి తీగ౯.ర 

క. తన యెదుటనున్న రంభను, గని నిర్ణరవిభుండు వర్కె_ 4 గాంతా! భయముం 
గనం బోకుము తప్పక నా, పనుపును నెజువేర్చు నీకు 4 భద్రము గలుగుకా.౫ ' 

చ, చునసిజుంగూడి యందనుగు 4 (మ్రానున భావము తెన్నెజుంగు చ 

క్క_నిదగు కోకిలంబనయి 4 గామిని! నేను ద్వదీయపార్శ ఏ సీ 
మ నిలిచి యుండునా (డడ బహుథవమాూానము పాందలలే జాలు చేష్టలం 

గనుచుం బ్రకాశమానమగు 4 కాయము పొంగంగ నీవ్రనేర్పునక-. ey LO 

చ. మునిపతి నంతేకేగి తస్మముం జెడునట్ట విధంబుగాగ నొ 

య్యన మనసుం గలంపు మన 4 నవ్వనితానుణి యిం ద్రుండిట్టు ప 
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లిన రమణీయ వాక్యముల 4 గేవల భ_క్రిభయంబు లొప్పంగా 
విని యటుసేయనెంచి కడు4వింత తనూరుచి వెల్లుచుండగ౯. ౭౪ 1599 

క. మురిపెంపునవ్వు లొస్పంగం దరుణీమణి మానిం జేరి 4 తన చేవారుచి౯ా 
స్మర తాపము నొంచెడు గతిం జరియించె మునీం ద్రుండున్న4స్టలమున నంత. 

క, నునమున కింపు జనింపం, గను నొనరుచు వికరవంబు 4 నన్తామృత దీ 

తిని వినబడ సంతోషం, బున నెంతయు వివకుండగుచు 4 మునివరుండచటకా. 

క, తనయదుటం దోంచు రంభను, గని కోకిలరవము వినియు 4 గాంతాముణి పా 

డినముద్దుపాట విని య, వ్వనితం గనియుం దపస్వి+వర్యుం డాత్తక౯. ౧౦ 

చ. తరుణి తనంత వచ్చెనొ 1 శథత క్ర కతుం డిచ్చటి కం "పనో ? యటం 

చరుదుగ సందియంబు గని 4 'మూలలనాపరిగీతగానము౯ 

సురుచిర మా నటంచెజీంగ 4 సుందరి దీని సహవాస, నేశ్రు,ం డీ 

కరణినీ నన్ను భ్రాంతి గనం4గా నొనరింపలం బంచె నంచెదకా. ౧౦౪ 1596 

ఆ. నిశ్చయించి కోపనిర్హి దృహృనయు(డై, కౌశికుండు రంభం 4 గాంచి పలికెం 

గామమును నమర్ష 4గడముట్టం బో కార్చ, నొగి వ్రతంబు సల్పుచున్ననన్ను. 

క, గనలంచి స స్యరారి రిని బొండం, గలువపుం బూనిక జంంగ4గాం చేయంగనో 

ర 

బలనా! వచ్చితివే! త, తృలముగం బది వేలయేండ్లు 4 వనమున నిందు౯ా. ౧౧౪ 

సీ, ప్ర _స్తరప్రతిమనై 4 పడియుండుమని శపియించి యోరంభ దే4వేం ద్రునాజ్ఞ 

హడుహలక్న వచ్చిం థీ దరుణి చేనుపరాధ వుని తలపోసి యి4ట్లనియె నాదు 

క్తి పలత్యుంబవై థీ కుందుచుండేడినిన్ను భవ్య లేజుండు తపో4బలయుతుండు 

నగు నొక్క_విప్రుండు4నుగువరో! యుద్ధ రించును గృృపనని వాపథమునునొెసంగో 

. భూరి తేజమెసంగం 4 బొలుచు నమ్మనియిట్లు 

శ్రోధమార్చ లేక 4 కోవులాంగిం 

దిట్ట యవల తనమళదిం దలపోసి సం 

తొపనుంచె, నంత 4 దరుణి యపుజె. ౧౪ 1599 

. మునిపతిఘోరతాపమున 4 భూరిశిలాకృతిం. దాల్చ శాపము౯ 

వ్నంబడి నష సండే విబుధ4ఏరుండు మారు(డు భీతింబాని ర 

వ్ననమును; భూరి కేజమున 4 ఛాసిలుమేటి తపస్వి గాధిరా 

ట్రనయుండు స్వీయకోపమునం 4 ద త్తపమెల్ల నశించుకుంచుచు౯. ౧౫౪ 1600. 

కే. తాను విజితేం ద్రియుండు గామిం 4 దపము చెడుట 

వలన వనమునం గలిగిన 4 యలఘుచింత. 

'బాపుకొనంజూలండయ్యుం గోశవమునం దపము 

చెడుట నిటని చింతించెం4 జి తమందు. ౧౬ 1601 

24 
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చ. మనమున. గోపమూన నిశ4+మాటలు వెల్వడ నీక వమూనమే 

గనియెవ నెట్టు లేనియు, ని4కోలా బహువత్సరముల్ వసించెద౯ 
వనమున నూప్పలకా విడుచు 4 బద్ధత మాని; యనుర్ల గ ముఖ్యముల్ 

జననము నొందు నూర్పులనె 4 చక వానినడంచెప౯ మదికొ, ౧౭4 1602 

సీ, తపమున భూవిబు+౪ధత్వమే నార్గించు నజకు నిం ద్రియముణ 4 వశగత్రముల 
నొనరించి నాగా త్ర4మును బూన్ని. శ్ నోవీంపం శా సెద, నూర్పుల4జిక్కం బట్టి 
యాహాోరమును మాని 4+$ యంత సర్యంతంబు నుండెన నంగంబు 4 ల గృరీతి 
నేం జేయు తేసమున 4 చే భు క్ర కి లేమిేం దటుగకుండెడునుని 4 తలంచి ముట్లు 

"తే. స్థిరమతిని నిశ్సయంబును 4 చేసికొని న 

హన ఫు వశ్చరములు ముని + యశండు నియతి 
దివ్లం దాలిచి చేసియే 4 తీజవఎయు 

నని సృతిజ్ఞను ఫఘనతర4మును నొనర్చి. ౨౦౪ 1608 

అజువదినాలుగ న సర్లము సంపూన్మ్యము. 

౬ - వ సగము. 
౧ 

-ంధ్రుర్టు. విశ్వామి కు శు డు బృహ ర యగువిము, శయం 

మ. హీనువంతేంబున ను చ్రేరాశేను మనం బెంతే వ్యధంబూన. వా 

వీ మహామానియుం మార్పుం జేరి యచటం 4 జెస్సంగ సాధ్యంబు గా 

ని నుహాఘోరతపంబుం చేయం దొళకలికా 4 నిర్లీ శవకానంబను 

శ్లేముమై దము వేయిన ర్త ములు, చి4 చేసా స్వాస్థ స్రముం బొంనలకా ౧౦ 

తే, సరమదుహ్మరమై భయంకరి మను త్ల 
మంబునై రాఘవా! య _త్ల4సంబు వెలసె 

నంత వేయెండ్లు పరిపూర్తి $ నందు దనుక 
నంకేరాయంబు లెన్ని యా 4 యణముకోొనియె, ౨. 1605 

క. ఐనను మనమున నించుక్, యెనకా భ్రనునొందకుంశ 4 స గలనా 
మాని వినిశ్చలుండై తగం, గా నాశనిమది నమర్భ 4కనంబవదయ్యెకా. 3౩ 1606 

వు. చ్యుతినేమాత్ర తము నొంనకుండ ముని య+త్యు గవ వతంబూని యా 
గతిం చేసెం దప వ వుమ్మహావ్రతుండు సాం+గ ప్ర క్రానాం బొప్ప నా 

వృత వూరీతిని వేయివత్సరములలా 4 వ్యాపించి పూ ర్రింగనక౯ 

గోతకృత్యుండయి యన్నముం గుడువంగా 4 చెంచెలా; బలారాతియుక. ర్య 
న్స్ ధా త్రీసురాకృతిం + దాల్చి నచ్చి మునీంద్రు యా చించెం బరిసక్పథమైనయన్న 

మును బెట్టుమూ నాకు 4 నని; యంత నమ్మని పారణథొఅికు, దా4వండుకొన్న 
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యన్నము నావిప్రుం 4 డడుగుట కాత్తలో ననుమాన మేమా త్ర 4 మంద కట్టి 

తపము సిద్దింపంగం + దా నన్నదానంబు చేయంగం జనునని 4 చి త్తమందు 

"తే. నిశ్చయము చేసి యన్నంబు 4 నెమ్మిమిాణు 
మిగులకుండX6 బెట్టి ఆతా4ను గుడువకపు 

డూరకుండి ధరాసురు 4 నొక్క_ మాట 

యెన బలుకక మానంబు 4+ నందియుండే. ౬౪ 1608 

క. పరమాత్ముం గూర్చి మరలకా, వరముని యుశ్వోసములను 4 వదలక వేవ 

తరములు తేపమొనరించెకా, గరమరుదుగ నతేని మ _స్త4కస్థలినంతకా. ౭ 1609 

క, పొగయుండు పు దాన ద్రిజగములు దహియింపంయడిన4చం దమ్మునం శౌ 

బగడొంచె నంత. ద్రిదకో, రగ గంధ శ్వాసురులును 4 రాతసులెల్ల౯ా. రా 

చ. మునివరు స త్రపోజ్యలన4 మోహితులై విగ తాత్మ తేజులై 

వమునముల దుగఖముల్ దగ, న4నుందడరయంబున బ్రృవ్మాపాలికిం 

జని మొజ వెట్టి రిట్లు జల4జాతజనీ ! కుశికాన్నయుండు వా 

వనతేప మూరి తంబుగను 4 వారక చేయుచు నున్నవాండొగి౯, ౯ 1611 

చే. రంభ మొదలగు దేనతా4రమణులను ద 

గంగ బనివీ చేరాసను 4 గనలగంబేసి 

తివి వతాంతమ్ధునందు న4న్నమును 'వేండి 

యాగ వాము బుట్టం జేసితి 4 మైన నతండు. ౧౦౪ 1612 

క. పలువిధముల మాచే బా, ధల నొందింపంగంబడియు. 4 దపమున, శీక్లీ 

డులు గల్లకుండ నియతికా, గలిగి చెలం గెడు రవంత 4 గనయిడ దఘముక.౧౧ 

క. వనజాసన ! యమ్మునీ వాం,ఛ నొసంగనిచో నతండు 4 జగములవమూడిం 

టిని సచరాచరముగ నొ,యస్టీనగూాల్బుక దపముక లివి4నరయుముమదిలో౯, 

వీ, కలశకనొంది వెలుంగథ4క యె దిక్కు లున్నవి సందృముల్ తో భి కె లగణము 

క్రుంగుచునున్నది + మీగీణి కంపించెడి నపసవ్యగతి భ్రశమనంది పీచు 

చున్న నా డనీలు6 డి4ట్లుండ దీనికి బ్రతీ కారమేయదియొకో; 4 కానరాదు 

పరికింప నిట్టి యాళీపత్తులవలన నే నిత్య కర్శమ్ములు 4 చెగడకడ 

"జే. జనులు నా స్తికతుల్యు లై 4 సంచరించు 

వారలని తోచుంచున్నది 4 పద్దయోని ! 

ముజ్జ్ఞగమ్ములు సంతో .భ4మును గను, మన 

'ములను మూఢమ్మ్భులై నవి 4 విలయమిదియె, ౧౮౪ 1615 

క. మునివరు నుద్భి శ్రేజం, బున భానుడు వెలు ఢీపుడు + మునియాతేం డ 

న్నిని బోలునాండు కాంతిని, దనకు సమానంబు లేక 4 థరణిం బరయుకా, 
El 
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క 

చ. 

తే, 

లా. 

కానకా ముల్లోకంబులు మౌొనీయు నాశనముచేయ 4 ముదినెంచక ము 

న్నే నలినసంభవా ! తృన్గానసవాంఛలనొస 0గి 4+ మున్నింపం దగుకా. ౧౬ 1617 

మ. ప్రళయాగ్నుల్ వల లోకజూలము చహీం4+ప౯ా వచ్చు నీక్కాళికుం 

డలఘూత్సాహామునకా సురాళిదగు రా+జ్యంబంతయుం బొందం గో 
ర్కులు చి త్తంబునం బుస్షైనేని నటులే 4 కోరు౯ళ నాహోమాాని కి 

చ్చలు తన్భంగిని గల్లకుండం దదభీ4ష్టంబుందగకా దీర్పుమా !. ౧౭ 1618 

అని పలుకం~? బద్మ్మజని 4 యాదివిజాళిని గూడి పోయి మూ 

నిని మహనీయచిత్తు. గని 4 నేర్పుగ న్వాదుతరో కులకా ముదం 
బున నను, నీకు సార్టాగతము + భూసురమౌని! భవ త్తపసంబునుం 
గని కడు మెచ్చినారము ని$కానుము ఘోరతపంబిడాం జుమో. ౧౮౪4 1619 

అధ్య 5 * దిన నీవు ప్రైహ్మణ్యనిద్ధిని ద్రగం౦గంి 

బొందినాండవు నేను విఠ4బుధవరులును 

జూల యాయుస్సు నిచ్చితి 4 చమోలి నీకు 

సుఖము లలరారు భో దృముల్ + సారిదిం గలుగు. ౧౯౫౦ 1620 

మనమున నెమ్మిని బొందలల జనుమా యిచ్బానుకూల$4 సరణి ననుచు బ 

ల్కెన బ్ర బ్రహ్హామొడలు గాల, ఘనమతులాడినవిధంబుం4గడుందమి వినుచుకా. 

వందనములొనర్సి 4 వారలతోం బక్కా 
ద్రావ్మణత్వనిద్ధి + పరంగునేని 
యాయువధికమగుచు 4 నలరువే నాయందు 

వినుడు నాదుమాట 4 విబుధులార. ౨౧౪ 1622 

ఓంకారమును శ్రుతు + లొప్పు వవట్కారమును దమంతనవచ్చి 4 ననువరించుం 
గాక యవానిన్ 4 4 నాకిచ్చవచ్చిన గతి నుపయాోాగింపం 4 గలుగునట్టి 
యర్హతనుండనౌ 4 నమరులారా! త్ల త్ర వేదములను నిప్ప + వేదములను 
చెలీసీనయట్టి ధాత్రీ సురులకు ముఖ్య డై డై బ్రవాపు త్తం వై +రనశెడి 

యవ్వసి నష్టమని 4 యందటు వినంగ బ్ర 

హ్యర్ధి వె త్రి వనుచు 4 ననగ వలయు 

నిదయే ముఖ్యవాంఛ 4 యిద్దాని సిద్ధింప 

జేయవలయు మిరు 4 కీస్టుముగను, ౨5 16283 

సురలారా! యూావాంభా, పరిపూ ర్తిని బొందనే స4ఫలయత్ను లుగాః 
బరిగణితులు మోశెచ్చా,దురు? నావిని నిర్ణరులును 4 దోయజజనియుకా, ౨౩౪ 

. అవని షు కడకు 4 నరిగి ప్రాన్టింపంగ 

నతండుీ నుప ప్రసన్నుం + డగుచు గురిక 
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వంశ్యు తోడం చెలిమి 4 వాటించి బృహ్మార్సి 
యయ్యు నీతండనుచు 4 నపుడు పలికే, Wa 1625 

క, సురలిట్లని పల్కిరి భూ, సురమానిత నొందితీవు 4 మోణీదివిజుల్ 
జరపెడి యాజనముఖముల, జరపందగువా(డ వీవు 4 సంశయమేలా !. ౨౫ 

క. అని పలికి చేవతలు వచ్చిన రీతిని బోయిరంత 4 [శీ తినురభావం 
బును బొంది ధర్మ్మవిదుండై, తనరుట యతం డవ్వోసిస్టు. 4 దమిం బూజించెకా, 

ఆ. ఇట్లు మునివ ేణు్ట 4 నెంతీయు బూజించి 
సఫలయత్నుం డగుచు 4 సాధువృ త్తి 
దపముసేయుచును న4తండు ధరాస్థలి 

నెల్ల సంచరించె 4 నిచ్చకొలంది]. 1628 

క, ఓరావూ ! యమ్మునివరుం డీరీతిని ధరణిదివిజ4వృ త్తిం గనియెకా 
సారమతి యితే(డు మునులం, దారయ వర్యుండు ధర్రముందు నిరతుండు౯, 

క. తనువొందిన తపమే యితం డనవలయుకా వీర్యమునకు + నగు. ్రాపనియ 
మ్మునివరుండు ఛతానందుం, డని యూరకయుండె 4 జనకుం డప్పుడు వ్రీతిన్. 

"తే. ఆశతానందుండు వచించి4నట్టి మాట 

లను ముడంబున విని రామలక్ష్మణుల ప 

రిసరమున6 గాళికుం జూచి 4 యసంగు భో కి 

కరయుగము మోడ్చి యోముని4కాంత ! నీవు, ౨౮౪ 1681 

సీ, కాకుత్ స్థులను గూడి 4 కృతువున కేతెంచుటను నేను ధన్యూండ$నను సను గ్ర 
హింపుండీ మునులకు 4 చెప్లమేటివి గాంగ దనరు నీదర్శనశమున బవిత్ర 

మతినై తి భూసుర+మానిమండనుండవై యతిశయమహిమచే 4 నలరు 'కేవ్ర 
భవదీయదర్శన 4 ళా గరింలున న్నాకు బవహువిధసుగుణసం4ప త్తి గలిగె 

ఆ. నీవుచేసినట్టి + నిర్మలతపమె 
విస్తరించి చె చెప్పె 4 4 విమలచుద్ధ 

యీనువా ని నేను 4 నీమహామ్మేండు రాము 

డాదరిమున వింటి 4 మంతయు నిట. 3౧ 1699 

క, ఈసభకరుదెంచిన యీ భూసురులెల్లరును నీదు 4 పూజ్య గుణములం 
దాసపడి వినిరి నీతీప, మూ సం స్తవనీయ మింతే 4 యన రానిదియుకా, 532 

తే, నీబలమ్మ ప మేయమై 4 నెగడు నీదు, సద్దుణంబుల లెక్కింప 4 జూల రెవరు 

సరసిజాసన గిరిజాత్ర 4జాపతులకుం, బోలె సద్దుణతతి నిన్ను4బొంది వెలసె 

సీ. ఆశ్చర్భకరములై 4నట్టి.నీకథలచే నెంతయు వినిన నత్యంతత్ళ ప్రి 
గలుగదు మనమున 4 ఖరకరుబింబ మస్తాద్రి చెంతకు. జేర 4 నరుగుచున్న 
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యది మౌనివర్య ! సాఠయంకాలకర్య్మము లొనరింప సమయవి ం4దో సమిోప 

మయ్య చేపటియుద4యంబున మురలన౯ా గాంచల రాం గరు4ణించవలయు 

తే, దాపసేంద్రో తమా ! | సాపీగ4కమగు మోకు 

నాకు సెలనిండటంచు జన కవుహీళుం 

ఉజాదరంబునం బల్మి_న 4 నాలకించి 

పురుషవర్యుని జనకుని 4 బొగడి యంత. 3౫% 1685 

క, మనమున సంతోవంబును, గని యాతని వీడుకొలిపెం 4 గాళికుండపుడా 
జనకుండు కుశితా త్మజునిక వినయమ్సున నివ్విధమున + వేడి ముదమున౯, 

చ. వలగొని మం త్రిముఖ్య పరిశవారయుతుండయి పోయె ధర యు 

క్త లలిత చిత్తుడై న కురఠి$క ప్రభువంశవిభూవణుండు వమా 

నులు తనుం 2 బూజ సేయంగ "ఘ+నుల్ రఘువంశసము ద శీతేర 

శులు తన వెంటరానరి?౫ 4 మోదము పొంగ వసీంచువోటికి౯. 3౩౮ 1687 

జువదియైదవ సర్లము సంపూర్ణము. 

౬౬ =వ సర్లము, 

_ంర్టుర్టూ శిపధనుఃక్రు భౌనమును జనకుడు చెప్పుట. శ్యురుం- 

G. బల్లున 6 దెల్లవాణి విధిశవంతముగాం గృతకృత్యు జ మహీ 

వల్లభుండంతం గారికుని 4 బార్థివపుత్ర, యుతంబుగాంగ సం 

ఫుల్ల: మున స్సరోజుండయి ¢ పూనికవే “సేలువంగయుంచె వా 

రల్లన వచ్చి; రప్పుడు ధ *రాధిపుం జాద్భతి మిజు వారలకా. ౧ 16838 

తే, ధర్శమతిగాన శౌస్తో క్ర4తంత్రమవరం 
బూజలం దన్చీ యమ్మాని4పుంగవునిని 

గాంచి సుసా్త్రాగతంబగు. 4 గాక మోకుం 

జేయందగినట్టి సనినాకు. 4 జెప్పవలయు. ౨౪ 1689 

చ. మునివర ! మిాయనుజ్ఞ ను బ్రైథమోదము మాజుం దలంధరించి చే 
య నిదిగొ యున్నపాండను మళ4హోత్తులయాడజ్ఞ ను దీర్చ్పనౌం గదా 
యని మహి తాత్తుడ్ జనకుం4+డాడిన ధర్మ విదుండు కౌరికుం 
డనియెను మాటనేర్పు దగు+నట్టు ధశాధిప ! పరలిడ్దజుక. ర్ర 1610 

సీ దశరథ రాజపు4॥ త్రకులు, క్ష త్రీయకుల జాతులు అ శకపి4ఖ్యాతయళులు 
త్వ దృువాంబుననున్న థీ ధనుఫును మేలైన దానిం జూడంగం దోద్దయును గోరె 
దరు; దానింజూపుమో + ధా శ్రీశ! కుభనుగునీరాజపు త్ర తకు లిపుడు ధనువు 
గాంచినయంత నే 4 కామి కాక్థము నొంది యిచ్చవచ్చిన నతి 4 నేగువార 
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జే, లనిన జనకుండు. పలికె మహర్షి వర్య ! 

చాపమీయస్టది యెటిక్కస ద్ధృహమున 

డైన నిమికూటపురుషుడై 4 యలరుమౌాకు. 2 1641 

క. ఆతని కాఅవవాండై, ఖ్యాతింగ నె దేవరాతుం 4 డతనికరమునకా 
భూ లేళుండు నిధిగా నిడెం బ్రీతి౯ జాపమును దీనిం 4 బృథురూపంబుకొ. ౮ 

చ, వినుం డియో నిద్ది యీశ్వరుని 4 వళ్లైటులై నదొ వెప్పువాండ నో 
మునివర ! మున్ను దతు మఖ4ముం జెటుపందగం గోరి కృత్యము౯ 
బొనరుచు నప్పుడిధనువుం 4 బూనిక నెక్కడి రోవమూని చే 
వనిచయముం గనుంగొనుచు6 4 బల్కె_6 దృణాకృతింగాం దలంచుచు౯. ౯ 

క, సురలారా! నేనీయ,ధ్వరమున భాగముల. గోరథవానిని సమకూ 
ర్పరు గాదె! కాన మోవర, శిరముల నీఛాసముననె 4 చెంజెదం గనుండీ!. ౧౦ 

ఛ, అనవిని దిన్నులె త్రిదళు 4 లాదివి జేళుని వేడి సుపృస 
న్నునిగ నొనర్ప శంకరుండు4ను౯కా దివిజాళియెడం బ్రసన్నుండై. 

ధనువు నలి ప్రియం బలరం దానె యొసంగెడు వారికెల్లం బా 

వనవుతులై న యయ్యామర+వర్యులు శంకరచాపవరము౯. ౧౨ 1645 

క. వారుం డొసంగ. బడసి మణి చేవరాతుండను మాకు బూర్వ+పార్ధివునకు ని 

చ్చిరి యిల్లడంగా నే న,ధ్వరమునశై భూమి దున్నుపనిం జేయు నెడ౯ా, ౧౨౪ 

క, నాంగటిచాలునం గన్నియ, యో గాధిసుతా |! మదీ 4$యుగళికిం దోయచె౯ 

యాగ తే త్ర మున౯ా నా, కా గజగామిని లభించె 4 నద్భుతరీతి౯. ౧౩ 1641 

ఆ. సీతయనెడి పదము + చెల్లునాంగటి చాలు,నకును దానం బుటు 4 నారిగాన 

నీతయనంగ సు ప్రసిద్ధి గాంచినదయ్యు, భూమిజనితయెన 4 పూవుంబోండి. 

క. ఛావంబున నాతనయంగ, భావించియె నేను వృద్ధి(పజిచిలి వాానీ 

శా! వినుమిది యయోనిజ, యె నణిలును గాన నిర $4లాంగి యగుటచే. 
౧ యా 

సీ, వరుం డెవ్షం డగునని 4 భావించి దీనికి వీర్యమే కుల్కమౌా 4 భఛీమరూప 

మా, శంకరునివాపథమాం బం దె మిద్దాని సెవ్వండెత్తునొ వానికిచ్చి “వేయం 

దలంచి యెొవ్వునికీయం 4 దలంసక యుంచితిం బుడమి జనించిన 4 పాలయతి దీని 

నాదు కూ(తుంగోరి + నాయింటి కరుబెంచి యవనీళు లెందలో 4 యడిగిశేను 

ఆ. ఏర్యుళుక్క యిద్ది 4 వి కృమస్ఫూ రి 

నిచ్చువాండననుచు 4 నన్ని పలికి 

నాండం బిదప భూమి4నాయకుల్ నానాము 

ఖిములనుండీ యిచ్చం 4+ గదలి వచ్చే. ౧౭ 1650 
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చ. ధనువుబలంబు. గాంచెడు ము4దంబున నీమిథిలాపురీవరం 

om 

బున కరుదెంచి రంత శివపూజ్యశరాసనసార కాంతు లై 
తనరుకెజింగి వారలకు 4+ దానిని చేరంగం బంచి చూపితి౯ 

గని గృహియింప నె త్తనయిళ4న౯ మనుజేశులు చాల రెరొగిక౯, ౧౮౪ 1651 

. వారు బలవంతుల న నథభవశళరాస 

నము విషయమున బలహైన్య4మను 5 ననుచు. 

దలంచి యాక్ న్య నీయక 4+ తరలుం డనుచుం 

బలికితి నెజటుంగుండీ తరు4వాతికథను. ౧౯ 1652 

. మనుజపులాత, వీర్యమును 4 మాననుటంచు చెటింగి దానిచే 

తను బడయంగరాదు వని*తామణినంచుం దలంచి యందటుక్ 

ఘనతరకోపముంగని య+కార్యు మొనర్పంగం గోరి నాపురం 
బును దగ నానరించి రిటు4పూన మజొక్క_టి హేతువుండనా. ౨౦౪ 1658 

రీ న్ 3 = ద్ద ఆ జరి . వెట్టరానీయట్టి 4 పెద్దపం దెము పెట్ట, యితడు వమునుజపకతుల 4 నెల్ల మమ్ము. 

దాం దిరస్క_రించె4దగునె యంచుం, దలంచిచాలం గోపమున నెోసంగివారు. 
. నాపురము నొవరించిరి యూపగిదిం బిడ సేయ 4 చేగను వరం 

యి 
బో పరమమునీ! యంతట, నీపురరకుకయి యున్న 4 యేపరికరముల్, ౨౨ 1655 

. మిగులకుండ నశించి నే 4 మిగులవగలం 

గుందితిని దాన నంత నే4నుం, దపమున 

"దేవతల. బ్రీతులంజేయం 4 'దేజరిల్లు 

నట్టి చతురంగమైన సై +న్యమునొసంగిరి. ౨౨ 1656 

. ఆబలంబుల రాజు4లందజు.( దజబువముంగంబడి భంగమొంది పాష ప్ప యత్ను 
లగుట వీర్యమ్గులు4హాతేములౌటను గాంచి యింకపర్యముల్ ఫలి4యింసవనుచు 
ననుమానమొందుచు 4 నా పులతోలహాడం బాటిరి మునిచం ధ్ర 4భోవునిచాప 
విధమిద్ది నీవును 4 వింటివిగద సు ప్ర కాశమైనట్టి య;ోా+కార్ముకమును 

ఆ. గనంబజచెద ఏరి(కిని రాముండీ శరా,సనము నెక్కుపెట్టం 4 జాలు'నేని 
రు 

తనయ నీయయోని$జను సీత నీదాశ, రథికొసంగువాండ4రమణ! చేను, Sey 

అజువదియాజువ సర్లము సంపూర్ణము. 

౬౭ =వ సర్షము. 

రుద్దు. రామచంద్రుడు శివుని విల్లు విటుచుట, శ్యుశుం- 

చ. అని జనకావనీశ వరు 4 డాడినం గాళలిక మౌనిచంద్రు,. డి 
ట్లనియె వముహీళ! రామునకు థీ నాళివ్రచాపముం జూపుమన్న న 
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జ్ఞనకుండు మంత్రు లంగని సు4చందనమాల్యవిభావీతంబు బా 
వనమును నైన చాపము సభాస్థలికి౯ గొని తెండటంచనకా. ౨ 1658 

కే నరపతి యాజ్ఞ ౯ మంత్రులు, పురము ప్రవేశించి పార్టి రి శవ్రుండు చెప్పిన య 
శై రయమునం బాపమహోం బురవరమును వెడలి చనీకి + భూపతి సభాకుకా. 

న్స్ ఆయత చేహులా 4 నట్టి పంచసహా స్త్ర బలశాలి పురుషులు 4 వెలయ యస్ట్ర 

చక్ర యుతేంబయి 4 ఫశటంబువలె నొప్పు శివధనుః వేటికం 4 జేతులారం 

బట్ట పృయత్నపూశ+ర్వకముగ లాగిరి; సచిప్రలంతేట వివథవాప మున్న 
యినుప పెళ్షైను దాని4గొనివచ్చి సురతుల్యుం డై. న యిజ్ఞ నకునిం గాన బోయి 

లే. సకలభూపాలపూజిత 4 శె వచాప 

మిదియె మిధిలాధినాయశకా ! 4 యెలమి మోరు 

గానంగోరిన ధనువు నిశక్క_డకుం దెచ్చి 
నారమని విన్నవింప, న4న్నరపతియును. ౬. 1660 

కొ. మనమున బొంగుచు నవ్వా, కనికరమాలించి తగం గృ+ తాంజలియె మూ 

నిని రామలవ్షణులనుం, గని పలిశె౯ా మహీతులడె డైన 1 కావికుతేోడ౯ా, ౭ 1661 

శ, ధనువిది యు ు త్రనుంబగు బు4ధప్రవరా ! మహి తాత |! మత్కుులం 
బున జనియించి రాజ్యమును 4 "సూనికోనే నలిన ధర సంధుతా 

జనకుల చేతం బూజితము 4 త్షపతు లు శ్రమవీర్యు ధను 

. స్సును గని యె శ్రయాలకయి + సోత్రము చేసిరి పెక్కుభంగులక. ౮ 1662 

సీ మౌనీశ! రాజుల 4 మాట యింశేటిక సురగణంబులు రాతుళ4సులు నసురులు 

గంధర్వులును యతశ4గణములుం గిన్నరుల్ ఫణివర్యులును దీని 4 వంపంజూల 
రెట్ల మో పెట్టంగ 4 నస్రుంబు సంధింప జ్యావల్లిం గూర్పంగం 4+ జాపభార 

మును బరీశ్నీంపంగ 4 మునుకొని కదలింప నిందొక్క_ కార్యంబు నేని చేయం 

తే, జాలరింక మనుమ్యుల4జోలియెల 

వారి కి ట్లానరించెడి 4 భూరిశ క్రి 

యెట్లు లభియించు నవిగీధి 4 చసగుమేటి 

ధనువుం 'దెస్పించినాండ దీ4నిని మునింద్ర !. ౧౦౪ 1618 

క, మానుగ దశరథభూపతి, సూనుల కిర్వరకుం బీతి 4 జూపుమనిన న 

మ్థైనియు ధర్మ విదు త్తముం, డై నెగడును గాన రాము 4 నాద్భతలింగనుచుకా 

తే, వత్చ! శ్రీ క్రీ రామ! యీాధను$ర్షిరముం గనువు 
యనిన 1 బ్రహార్షి యనువుతిం 4 గొని తదీయ 

చేటికను దీసి యందున్న 4 వింతధనువుం 

గని మునీంద్రునితో "రాముం4డని య నిట్లు. ౧౩ 1665 

కొ, ధరణీసురమునివరార్జి/, కరమున ముక్టైదను ద్నిం ( గదలించెద ని 

నిర్ 
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న్క_రణిన మో పెట్ట యత్నరలిని బొంచెదనటన్న 4 నరసతిమానుల్ . ౧౪ 

క ఆరీతిణ కావింపుము, భూరనుణకుమార ! యనిరి 4 మునియానతిచే 

శ్రీరాముయు నీలాగతి, సారశరాసనము నడుము 4 సరభస మొస్ప౯ా. ౧౫ 

కసమునంబట్టి ' పెక్కు జన4కాంతులు మూయచునుండ (లిలచే 

నపదుగ నం దద్గనువు) + నయ్యది యున్న తేనుయ్యుం దానెయ 

చ్చరువుగ వంగ రోము (మును 4 జిన్ని వయస్సున నొ సు నే సన ఫి 
జాం 

స్పురదురుళే & క యాశణోనికం 4 బొల్బుగడా స సరమేళుం జౌటవే౯. ౧౬ 1662 

క్ 

చక aK 

క్ల బ్రీరాముండు ధ ర్యాత్మం,; డీరీతిం బట్టి లాగ 4 నెల్లదిశలం ద 

మ్ఫారి యశస్పులు నింజం, గా రయమున నడుము వితిలొం 4 గారికుండబరలా, 

చం ధనుపిటు (టి స 6 న గటి * ద ప్ప (వమున్నతేమై వుపహా తీరా 

శనిపతనారనంబునలె 606 ¢ జొల6 ల్ నొ మెను; ద్ దల య్యునో? 

ఫఘునగిరు ౧న్నచందమున 
4 యే య్య స్థంమెగ్సావడం శ 'సజ్ట్

రవం 

బున నవళశ్వమొందిపడి 4 పోంీరి తత్పభనున్నయందలు౯. ౧౮ 1670 

క, జనకుండు మూనియు దశరథ, తనయులు నిశ్చబతం గనిరి + తగువాత సభా 

జనులుం "జెప్పిజ్ "వేవంగా జనకుండు నిర్భీతుం వగుచు 4 సరసో కృలే౯ా. ౧౯ 

క మునితోంబలి శింగరయుగ, మునుమోడ్పి ముహాత్మ్య! రాము భుజముణబబము[కా 

సనినాండ నది నుహోద్బుతే, మును చెందును గననిదియును 4 మున్నెన్నంషుకా 

క, మనమున. నంంపసు గూడ సళ జననిది యేనునుజులకును 4 4 సాధ్యంబగునే - 

కనుక మడినిట్లగునని, మునివర! యోజిం సనై తీ 4 మోదం బెసంగకా. ౨౦౪ 

సస నాతనూ జాతర 4 4 కార్త యయోని నిజయగు నీతేయు నద్ద4శరథుముడ్దు 

ర్ 

ఆ, కను నాసంగువాల 4 నెను వ నాదు తనయ. 

సత్యమయి షపంంగె 4 నాధువర్య ! 

యసునివహము కంెట 4 నధికయా నాసుత 

గయగాకుమారకునకు 4 వీయందగును. ౨.౨4 174, 

చ. అరదములెక్కి నాసచివు 4 లార్యవరా! భవదాజ్ఞంబాంది స 

త్వరముగ నయగ యోధ్యుకు ము$దంబున వే చని రాజుతో మన్ 

TTT Tu 

i నాతనూజాణేయ. . అసనీసపద్యమునః కు మూ! ౨ము. జనకానాం క కులే కీ ర్ మాహరిష్యతి 

ween 

కి నవం my ననుసరించి సీసపద్భోము శ్రా వాాయయంబటినది ఏ శర బ్టమునందు(గల 
ై 

యర్శృచదుల్క్సేతి నం USE ంచ యిం దిమిడింపంబడినదని మువిలయయును. 
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హరవినయో క్తులాడి మిథి4లావహ్వాయము తగు నస్మదీయ పూ 

ర్వరమున కన్మహీధనుని + వై భవమొప్పంగం దోడితేందగు౯. ౨ర 155 

ఆ. నీకు శుభము గల్లు4గాక నానుంత్రులు త్వరగ నచటి శేగి + తనయు లెలమి 

గాధితనయరవతం 4 గలిగి శేమంబుగ, నున్నవారలిచట + నన్నవాంర. ౨౫ 

ఆ. వీర్ణశుల్క_యెన 4 వెలందిని జానకి, చేనౌసంగుటయును 4 నిదియె మొదలు 

గాంగం గల్లునట్టి 4 కడు వింతీవా లం, జెప్పి నృపునిం బ్రీతి+ జెందంజేసి, 

చ, త్వరతముగాంగ చాంధవయు4తంబుగ 6 దోడొని రాందగు౯ మునీ 

స్ట | ౯ గ ఏట వ్షాగా BU క ం వష 

శ్వర యన నాతండియ్యుకొన 4 మ్లాపకీ మంత్రులం బిల్చి యమ్మనో 

హరశుభప తి కక మజీయు 4 నందలివా ర్హలం డెల్పు పర్రీకకా 

గరము ముదంబుతో నొసంగి 4 త్షైపతి పజ్జ్ఞకుంబోయి మోరొొగిల్, ౨౬౪ 

క, జరిగిన వార్తలందెల్పుచు, ధరణీశునిం దోడుకొనుచు( 4 ద్వరగా రాన". 

బురికిచటి కంచు మిథిలే, శ్వనుం డాజ్ఞ నొసంగ నస్టీయ+సచివుల కెలమికా, 
లా 

అటువదియెడవ సర్లము సంపూర్థ్హము, 

౬౮ న సర్లము. 

యిఢు జనకభూపతి యయోాధ్యకు దూతేలం బంప్పుకు. చ్లుణ్రిరా 

చ జనకనృపాలు నాజ్ఞంగెని 4 సె ంథవముల్ శృమనొంద దూతలుం 

బెనువడితో బ్రయాణనుయి 4 వింతలు గాంచుచు వమార్షవుధ్యవుం 

దునం ద్రిదినంబుల౯ గడిపి 4 ధూతంరపు వ్రజ సై న్యయు _క్రిమై 

తనరు నయోధ్యం జేరిరది 4 తద్దయు నొప్పుచునుండే శ్రీయుతికొ, ౧ 1680 

చ. [కినుంగొని దాని జొచ్చి రిపుళకాలు(డు రాజు నసీంచు ఇఛానుముం 

గనియట దాగ్టీరపాలక ని(కాయముతోో జనకుండు పంప న 

చ్చిన నుము దూూతలక౯ా చెలియ 4 'చేయంగనెం బతికిప్పుడె యటం 

చన విని వారలేగి తెలియక వినిపించిరి నారి వార్తలక 1681 

-జే. దశరధుండును వేగ దూ+తలను దోడి 

“తే ననుజ నొసంగా; రా4జూనువుతిని 

దా్వారపాలకులను గూడి 4 వారుపోయి 

యనురనిభో వృద్దు దశరథు 4 నచటం గనీరిం ౨ 1682 

నును వేశుని సొజనన్ధిం, బును గనీ నిర్భీతుల గుచు 4 బొలుపుగ? "గీల్ వూ 

డి నిలిచి వినయమ్మున డి యన్టినీ పల్కు_ల; బల్కి కిట్టు థీ లననీశునితోన్. 3 

క'రాజవర! మిథిశలోరీ్టతుండై నట్టి జనకుండు స్నేహసం+సక్షమైన 

వుధుర వాక్యమ్ముల 4 మాటికి నూటికి మోానిత్యకుశలమ్ము 4 మిరు నడుపు 

రో ఇ 

ein 
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నన్నిహో శ్రముల యు4నధ్యా పకపురొహి తులయుమో వ్రియబంధువుల యుకే మయ 

నా 

చ్, 

త్ 
ఆ, 

స, 

ఆ, 

p 
ర్ట 

హ్ 

జా 
ఇ, 

ర 

క్ర, 

సి. 

ములను బ్రశ్నింశె; ని + ట్లలరి తేమప్రశ్నమును జేసి గాధినం+దను ననునుతి 
ఈ తాన EN 5 “2 

నిట్లు చెప్పుమని యె 4 నెనున పర్యుమే, శుల్క_ముగ గ్రృవాంచి 4 శోభనాంగి 

యగు కుమారినిత్తు + నన్న నాస్రతిన మో, కెల్ల. బెలిసినట్టి+ దేకద మును. ౬౪ 

ధరణివిభుల్ ప్రతిజ్ఞ విని 4 తన్షయు రోవముతోడ వచ్చి ఛీ 

కరధనువెక్కు_ పెట్టుటకు 4 గాదని యెన్ని బలంబుహీనమై 

ఇంచి ళా స యర్ ~ Nm 

సరంగుట నమ్రన క్రముల 4 వచ్చిన త్రోవను బోయి యుంట భో 

వర! విదితంబకాచె యిటు4నంటి వధూవుణి నాతనూజ యె, ౭4 1685 

గాధినందనుతోడ ని(క్క.డకు నాయ 
దృష్టనశమున నీపుత్రుం + డొగుదెంచి 
ఇాలిఇ నీనాకుమారిక 4 బలము మెణియ 

నమ్విధముబను వినందగు 4 నవనినాథ 1. ౮ [616 

మును దతొధ్వరనాశకాలమున నళమ్ముక్కొంటిచే సంది శ 

త్రునికాయంబును దోలినట్టి ధనువు౯ 4 దోరంపు బాహాబలం 

బున ప్వ్రీయాధికళ కి నాపను సభా4భూమికా విభగ్నంబు చే 

"ఫాను దన్మ ధ్యతలంబు. బట్టి సుజనుల్ 4 చిత్రంబుగాం జూడంగకా, ౯ 1687 

న్ ఇ 2 కూ అడ Cea ల అచ ల 

పీర్యుళుల్కగా నం 4 బ్రీయపుత్రికను నీముహోత్తునకు నొసంగు4ట ర్హ్హనుగును 

జేసినట్టి ప్రతినం + జెల్లింప వాంఛింతు, డాని కనువుతింపం 4 దగుదువీవు. ౧౦ 

భరణిశ! యు సాధ్య్వాయులు, పురోహీతులు ముందునడువం 4 బొలుపారంగ స 

తరగతి రమా! శుభమగుం, బురినిట రాఘవులం జూవంథబోలును జామ !. 

నిను దర్శించి ముదాత్మజ, ననుపమగుణ సీతనిచ్చి $ యానందింసం 

గను గోరువాండ దానిని గను భాగ్యము నాకుంగల్ల4గాం జేయనగుకా. ౧౧౪ 

నీదు పుత్ర దయముం గాంచి + నాదుకొనురి 

తలకు వారికి నుద్వాహా 4 మెలమింజరుగం 

గాంచి నే సంతసించడ్డి 4 కరణి నీవు 

నెంతయుం బ్ర మోదమందు ముర్వీశవర్య !. ౧౨ 1691 

అని జనకుండు కౌరికముని, యనునుతింగొనీ యందు నలరుళనట్టి నసతోనం 

దుని దగుననువుతియుం గైకొని తవు కీమధుర వాక్కు. 4 గూర్త్మి వచింప౯ 

(పనివె౯ా నుమ్ముని తెల్పి య,వనీశ గారవముచేతం 4 బలుపల్కు_ల ని 

"స్పును సభం బజ్మ..గరాదియక్క, నను శంకం బల్క..కుండి4రా దూూతలొగికొ.] 

రాజీంద్రు కట్లు వా4రాహరులాడిన వాక్కుల నిని నముది6 4 బరమవహార్ష 

మును బొంది యన్వసిళష్టుని వావుబేనునిం దక్కీ_న నుం క్రి స4 త్రము గాంచి 
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కౌసల్య కానందళ4కారణుండగు రాము డా గాధితనయుం డ4త్యావరమున 
సంరతు,ణముచేయ 4 సవాజునితోడ ఏవిజేవా బేశమునం బ+దిలముగ నిపు 

. డున్నవాండు మహాతుం డై యొప్పుం గాన 

జ నకు డస్త త్తనూజుని ఖీ శౌర్యమెటేంగి 

తనకుమారిక నియ్యంగ 4 దలంచె నతని 
పల్కు_మో కభివుత మేని 4 తరగ మనము. ౧౬౪ 1694 

. జనకుని పత్తనంబునకు 4 డా గొనరింపక వోవుటొప్పు నా 
విని సచివుల్ నుహర్థులును 4 వేండుకమోజంగ నుంచిదంచుం జె 
పిన నతి మోదవుంది నృహవీరు(డు రేసు ప్రయాణవుంచు మం 
శ్రునికరముం గనుంగొనుచుం 4 దెల్పె, విబేహాన్ఫ పేంద్రుమంత్రులుకా. ౧౮ 

తె, సచివగణనీయ సద్దుణ4సహితులగుట 

te 

నందు దశరథుం డొనరించు+నట్టి సత్త 

తులకు ముదవుంది సంతోషథకలన రాత్రీ 

యంతయును బుచ్చి రిష్టక 4ీథాదికముల. ౧౯ 1696 

అబువదియెనిమిదవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

౬౯ వ సరము, 
౧ 

చుడు దశఠభు(డు మిథిలాపురికిం బోవుట. చురుం- 

. అంతటం చెల్లవాణీన ధ4రాధిపుండాత్య పురోహిత రి జుల్ 
ఎంతేయు( గూర్చు బంధుజను4లెల్లను గొల్వ సునుంత్రు,. గాంచి య 
త్వంతముదంబునం బలికె 4 నర్గపతుల్ వరరత్నవిత్తసం 
క్రాంతరథంబులెక్కి సరి+రవ్నీతులై చనుటొప్పు ముందటక. ౧4 1691 

. వె వాహికపరికరముల, నేవరుసం గూర్చందగునొ 4 యెర్పడ నశ్లే 
యెలా 

గావించి పోవంగా6 దగు, సేవకులెల్లరును వారి4$సేమము కొజనై. ౨ 1698 

చనుటొప్పు వారల 4 సంగతి, నాయాజ్ఞ యెన వెంటనె చతు4ురంగబలము 

"ఇతడ బలయుచు 4 నేగం గాందగు ళిఓకలుం బల్లకీలు నింథకను గలిగిన 

యానమ్ములును స్యంద4నాదియుగ్యుమ్థులు వేగ ప్రయాణమై 4 వెడలవలయు 

నవ్వసీష్టుండును గాభశ్య పుండు జాబాలియు వావుబేవుండు బెక్కు_4వత్సరములు 

బ్రతుకు మూర్క_౦ డేయ+వరముని, కా తాయ నాహ్వాయుండునుననున వనిసురులు 

“తే. ముందుగాం బోవవలయు నౌొశిస్హిండనమును 

జాగుసేయకం గట్టింపు 4 సాధుఘోట 

కములు, దూతలు నన్ని దె 4 కడువడిం జన 

వలయునని త్వీరపెళ్లైడు 4 వారలనుచు. ౫ 1699 
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క. మునులను గూడి మహీపతి, చను చుండగ నతనియాజ్ఞ ( + జతురంగములా 

తని వెంటంబోయెు నాలుగు, దినములు చని యవ్వి చేహ దేశము గనియెకా. 

క, కని యద్దానిం బ్ర బ వేళిం, చిన దశరథురాకనెటీంగి 4 శ్రీమంతుండా 

జనరకుండు పూజా వృవ్యం, బును సిద్దము సయం బంచి nH మోాదంబలరక,. ౭ 

తే, వృద్ధుడై డై నట్ట దశరథో ర్వీశుకడకు 

వచ్చి మాతని దర్శించి థీ ముచ్చటగ వ్ 

వాహామోొ 'వేగయంచుం డాం బ్ర ముదముంది 

వశరథునితోడం బక్కె. సంతసము పొంగ. ౮; 1702 

శా సీ. రఘుకులాంబుధి చంద, ! 4 రాజేంద్ర! మా ఖభాగ్భవళశమున నిచటికనచ్చిపీవు 

చెటి శివధనువును 4 వీటుచుట లోనగు త్వేత్సు త్ర కె"ర్భిక్ +త్యముల వలన 
సంతోహమొంది యా4సత్సు త్ర కులం జూచి వ్రతిసౌఖ్యంబును బృథుతీరముగ 

ననుభ వింపుము; మహో4ముని “సారి లేజుండు నగువసిస్టుండు బ్రూ4హణనగులను 

తే. గూడి మాూభాగ్యవళమున 4 చేడు వచ్చె 

జేనతీలం గూడి వచ్చిన 4 జేవవిభుని 
మాడి. నిట్టి నుహోత్తులు 4 మద్ద హామును 

గనంగం జేసిన నాభాగ్యఫమున నృవేంద్ర !, ౧౦౪ 17108 

క, కలుగంగం బోను విఘ్నం, బులు విలయంబందె ఏీర్య4మున శ్రేష్టులుని, 

రృలహృదయులు న తగు రఘుకులజులతో వియ్యునుందయ 4 ఎాడినకతనకొా. 

తే, సొకులము పూజ్యవమయ్యు నిశ+య్వూకునంశ 
మాద్య్రమందు జనించిలి 4 వట్టులగుట 

నేన రేంద్రులకింద్రుండ 4 ఏవ "లేపు 

పొద్దునం 6 బండ్ల మాటలం థీ సొంకములర, ౧.9 11705 

క. జరుపందగుదువు నాయుధ్వరను చతుర్ధి ససములకు( 4 బరిపూర్జంబొం 

దరువాత వివాహోత్సేవు మరుదుగ బుషిసమ్మతంబు 4 నగు నెజ వేర్ప౯. 

చ. పలుకుల పొంకముం 'ెలియు వా రలలో రషునంశ్యుంాద్యుం 

యలరును గాన నద్దశ ర4థావనిపాలకుం డవ్వీ జేహారా 
ట్కులమణి చెప్పినట్టి సలుథకుల్ విని మూనులు చుట్టునుండలాం 

బలికెను దానమన్న యది 4 వ గ్రిలు దాతృవళంగతంబుగాకా, ౧౩౪ L707 

ఉ. కాన్రన దాత యిచ్చు తేణిం 4 గాంచియె కె కొనువాండు వేకొనం ఇ 

gr 

గావటయుం OE | గ హాము కా వగు దాతీయదీన పుస్పృతో లక్ 

భూవర వీర్యళుల్మ్కములం + బూన్కినొన కడు దానమిద్ది ముం 

డే వినియున్న వాయ నిశ 4 నీవెటు వెప్పిన నళ్జుచేా సెక ౧౪ 1709 
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ఇచ్చువాండవీను థీ పుచ్చుకొనందగు, వారమేము గాన 4 వసుముతీశ | 
చెప్పినళ్లు మేము 4 చేయువారము నీకు, దెలియనట్టి ధర + మిలను లేదు. 

న. సత్యవచస్కుతా 4 జనపతి దళరథుం డతిశయధర్షిప్ట+మై యశస్క_ 
రమునయి తీగునట్టు4తమిమి అ బల్క్ న పలుకులు విని నృపళవరుండు జనకుం 
డలివిస్స యమునొందె; $నంతవహాానులు పరస్పరసవమా గమముత౪త్పభనుగలుగ. 
గా హర్షముంబొంది 4 కడుసుఖంబుగ రాత్రిం గడవీరి తనయులం4గాంచిరాజు 

ఆ, నంతేసంబు నొంది 4 జనపాలు౭ డొనరించు 

ర్ 

పూజలకుం గరంబు 4 పొం” నంతం 
దత్వ్వవే_త్తయగుచుం 4 దనరి మహా తేజు 
డైన జనకుం డధ్వ4రాంగసమితి. ౧౭ (71) 
పూ ర్రినొనరించి యంతటం 4 బుత్రి కలకు 
నంకురారోపణము మొదలె నయటి 

ద ) 

_ కార్యముల బెంక్షిక౯ ముందు4+గా నొనర్పం 
దగిన వానిం జేయించి, తపం గడపెం దగ. ౧౮౪ 1711 

అజువదితో "మ్మిదవ సర్లము సంపూర్ణము, 

20 జో వ సర్లము. 

యిరు ఇమ్యకునంకోక్కమమును నసిష్థుండు జనకునికిం జెప్పుట. -యుణుం- 

జనకుండంత. బ్ర భాతం, బున మౌానుల. గూడి యజ్ఞ్ఞ4మునయ వేయంగా 
ననువగు క్రియలంబొనరిచ్చి తనదు పురోహితుని గాంచి 4 తేగునట్టనియె౯. ౧ 

తే. ఓళథతానంద ! నాదు సథపహోో దళు. డతి 

rou 

భారి కుం డురు లేజుండు 4 నిర్భలయశళుం 
డలరుచుండుం గుశధ్యజుం 4 డనెడు నావు 

మువుర సాంకాశస్టమను పుర+మందుం బీతి ©. 718 

అద్ది మంగళ కరథమగు దానిచుట్టును బరిఖాకృతిని మాటి 4 బలనియున్న 
యితుమతియ చెడు 4 నేటిజలంబునం గోటను రత్నీంచు4ఫొజుకు కూల 

ములు నాటియుండుట4నలన దుర్లవునుయి తనరి పుణ్యమురీతిం 4 దన్నెనవ్ని 
నివనించుజనుల కుథనిఖల వాంఛలొసంగుచును, బుష్పుక విమాన4థమనంగనొప్పు 

"లే. చుండు సాం కాశస్టన గరమందొగి ననీంచి 

తన్నదీసలిలంబును + ద్రావి సుఖము 

గాగ నుండు నాతమ్ముండు 4 కృతువునకును 

వంయుసరికర నికరంబు! 4 బంపినాండు, 53౪ 1714 
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ఉ. కావున యజ్ఞరతకుని. 4 గాం దలబోెసెద? జూ-చుకోర్కి నా 

. నరవరునాజ్ఞం గుళధ్వజుం డరుదెంచి మహాత్ముండై న + యన్నను 

భఛావమునం జెలంగెడి విఠథభాసుర లేజుండు సోదరుండు సౌం 
పావహి లంగ బెండిలిని 4 హర్ష నుఖంబుల నన్నుంగూాడి యో 

పోవనచి_ త్త! పొందందగు4వాండు గదా వీలివీంపంగాం దగు౯ా. ౮ L715 

. (ఆశ తానందు నెదుట ధళ4రాధినాథుం 

డిట్లు సల్కి_న జవమున 4 నేగంజూలు 
భటులు వచ్చిరి రాజును 4 వారితో గు 

శధ్వజునిం బిల్బుకొనిరండు 4 సత్వరముగ.] 1716 

అని పంచిన 'వేగంబుగం జను నశ్షంబుంను నెక్కి. 4 శ కునిడా” సం 

పున విష్ణుం బోల నాతని, గొనితేరం జనిరి సేవకులు రాజు ౯. స్ 11/11 

. (చనివారు కుశధ్వజునిం, గని సాంకాళశ్యంబునందు 4 త్షైపాలుటడు న 

ప్పిన మాటలెల్టుం బెల్పిన, విని యావృ_త్లమ్ము సుభ టవీరుంవ్మంస౯ |, 1718 

దరునింగని తొలుదొలుతం, బురోహితుకొ మ్రుక్కి_విదస$ మొ, ( 

వారలచే ననునుతుం డై , భూరమణార్హ్హంబుం బరమ+పూ జ్యుమునగుచు౯ 
దా రాజిలు వీఠంబునం, జేరెను వారిద్దటిట్లు 4 చెలలౌడు కొంతికా. 2 1720 

జే, ఆసనంబుల నుసవిష్టు 4లయి సుదడాము. 

హ్ 

వ్ 

డనెడు సచివాగృణిం బిల్చీ + యలిజవమునం 

గదలి మంత్రివ ₹ణ్య! యి4యమ్వోకుకులుని 
అవీ p | నతుల తెజుని దుర్ధష్ట్రశనాత్మజయుతు. రొ 1121 

సచివాన్వితునిం బ్రియమున, నిచటికిం దోడొ_నుచు రమ్ము 4 యిపుజీయన నా 
సచివుండు రఘుకులాంభో,ధిచంద్రుండు వసీంచి యున్న+ధిప్ట్ర స్రమ్ధునకుక. గొ 

. చని యతనింగాంచి ఫం, బున వంచి నమస్కరించి 4 వాల్చెడు శౌర్యం 

బున దగిన యయోభ్యాధిపు జఇనకుండు విబేహనృసతి+స త్రము జెలమి౯. 

. సోపాధ్యాయపురోహితు, భూపవరుకొ మిమ్ము జూడం 4 బూని సనిచె నా 
భూపాలుండు విని మానిగ్యణో వేతుండు బంధువితతి 4 యు కుడు నగుచు౯. 

. జనకుండలరాచు గృహం, బునకుం జని ముం్రి బంధు4న్రులును నుపాధ్యా 

యనికరము బలసి యుండ, సనియెలొవాక్ళములపొంక4నులరనృపునితో౯. 

. జనకా! యిమోోకుకులం, బునకుకా దె వశము సర్వళ4పూజ్యుండు మో కే 
సనినలసిన దానిం జౌప్పను దగిన వసిష్టు వితంజె 4 వరముని నితని౯. ౧౮౪ 

"లే. ఎజీంగి యున్నాండ వే కదా! 4 యామ హోత 

డఖలధ ర్యజ్ఞుం డీకౌళి4కానువుతిని 
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మునుల నందణం గూడి నీ4ముందు నాదు 

వంశమును గ్రృమముగం జెప్పుకవాండు నేండు. ౧౫ 1727 
క, (అనుచుకా మహనీయన రేం, ద నిచయముల నడుమం బలికి) 4 దశరథుండవల౯ 

మునివృ_ర్రినుండెం బూజ్యుం, డనఘుండు వసిష్టమాని 4 యంతేట సభలోకా, 

క, పలుకుల నేరుపు చాల, నలరంగ జనకతీతింద్రు, 4 నతని సమోాప 
స్థలమున నున్న పురోహితు, నలఘు శతానందుం జూచిశయనియెం బెలుచక. 

. అవ్య క్షమగును బ్రశ+త్యత ప మా ణాదికాగో చరుండగు 4 నాదివిమ్హు 

వతనినుండి యె ద్రహ్హ 4 యావిర్భవించెను బహుుకాలముంటెడు 4 వాడు కొన 

వాళ్వతుండనీయు నా4శము పరార్థద్వయము వజకులేకుండం 4 బొలిచియుండు 
టను నిత్యుండనియును+వినియతిం బ్రతికల్పమునునుంట నవ్యయు౦1+డనియు నాత. 

"తె. డలరు నాబ్రహ్మాకాత్మజుం 4+డయ్య మాని 

వర్యుండై న మరీచియ౯ 4 వాం డతనికి, 
గాళ్యపుండు సూర్యుం డతనికిం 4 గలిగె మనువు 

రవికి బుత్రకుం డాతండె 4 రాజుమున్ను. ౧౭౪ 1780 

cm 

క. అతనికి నిమాగకుండను, సుతు డుద్భవమం బె యతంజె 4 సుండి యయోధ్యా 

పతులందు మొదటివాడని, యె 'తెలయంగా వలయు, నాతంఖీడే కుడీ గనె౯. 

శ్రీమంతుండా వికుత్నీయు, నామాన్యుని తనయుండయ్యె + నతేనికి వీర్యో 

ద్దామా సను లేజుండై , శ్రీముహితుండు "చాణుండ నెడు+వీ,తిపతి గలిగె౯. ౨౦ 

క, అతనికి ననరణ్యుండను, సుతుండు మహో తేజు. డథికళకమూరుండు గలిగ౯ా 

సుతుం డతనికిం బృథునామకు 6 డతనికిని ద్రిశంకుండ నెడు థీ నాత్యజుండల రెళా, 

నీసవమూలిక,.__ [లువ 

అతనికిదుందుమా+రావ్యాయుం, డురుయశుడాతండె యువనాశు4డనియుంవి 

బడును; మాంధాతయ+4వ్య్షీసుముతీ పతిసుతుం డతేనికి శ్రీమంతుణ4డౌా సుసంధి 

గలిగె నాతనికిం బు4త్రులు ధు,వసంధి వ సేనజిత్తులు నాలం 4+ జెలంగి రందు 

ధువసంధికిని భర4తుండు కీ రియుతుండు తనయుండ య్యెనువాని+కనుపమాన 

జోయుతుండయి 4 తేజరి ల్లైడునట్టి యనీతుండు కలిగె న4య్యనసితుం డవనిం 

బాలించున ప్పడు4బల యుతుల్ పాహయుల్ శశిబిందునులు ౯దాల4జంఘులతేని 

వె రులై యెప్పుడు 4 బాధించుచుండి యొకసప్పుడు "పెకి రా 4 నాతం డంత 

వారల మార్కొని 4 పోరాడి యసజయ మొంది స్వరాజ్యుము+నుండి వారు 

తటుముంగC గొలందియా4తనససె న్యమును గూడిమంత్రులతో డ హి 4నుగిఖరికిని 

జనియందు భృగుమహా4ముని వనియించెడు సలయేటిశాంగట 4 నిలిచ; నతని 

భా రాగ్ట్రదీయంబు, గ4+ర్భములందాలిచియుండే రనివినంబడు వారి యందొక తుక 

సవతిచా గర్భంబు + సమసీ పోవగలోరి దానికి విషసహి+తముగుభత్యు 

ఫ్ 

ox 
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మును బెళ్ట; భృగునంశ్ర4మునC గల్లినట్టి చ్యవనుఃడను మునియనసి4తుని నివాస 

మాత్మ నటింగ్ సయ స్ప చేశంబున నున్నవాండని ప్రీ వీ తి4నొంది రను 

పినువన్నగంబున + కేతెంచె వరమాయ; నంతవిప.ంఘు లీ4న్నటి యలిన 

పన్మపత్రాణటీ సద్భాగ్యంబుం బొందంగ నస రాలొ టే 4 నాగ్యభవునిం 

బడయంగాం గోరి చే4వసవమూన తేజుణా భార్లన్రునకు భక్తి + నందనంబు 

సల్చె; నామెకును విివంబును బెట్టిన కాళిండియును (మొ, క్కె 4గాంతేయెవ తే 

పృతిబంధథములు చేక 4 సుతుడు గబ్లంగంగోర తొలుదొ ౪ యమున, నాశకోయ 

నని యదృష్టమ్మనంగ్రా లెడు నోసాధ్వి నీకుషలో; సలళినిర్మ నోరు [ జాతీ ( 

జేజుండు బలశొలి 4 దీ ప ప్పప్త్రతకా పుండు శ్రిలలితుంశయి 4 లల సుతుడు 

గరగ ముతోనుండుంగడు వేగమునం బుట్టరగల(డు సూనుంణు నీన్రశగరళ యు క్ర రం 

కయి పుట్టు నేయని తయా _ర్థినొందకు మేలుగల్లు నాతనికని 4 కరుణ మౌని 

పలా నమ్మానికిం 4 బట్టపు ) చేవియా నాసాధి మ్రుక్కి-జె 4 నంత నసితుం 

డచిరకాలమున నె 4 యాత్నం జాలించినం బతివియోగజ దుఃఖ4గరనశయగు 

నాసాధ్స్విం గాంచెను 4 నానన ; గర్భవిచ్చేననము “నీయ 4 విషము సవతి 

పెట్టం నత్చూనుండు విషముతోడనె పుటం గావున సగగుండకొ +ఖార్టతి గల్ల 

నతేసికీ నసనుంజు. 4 దాగని నుండు గత్సుతుంశయ్యి నంశనుం4శుండస వాని 

కాత జుందు దిలిపు. 4 డతనికి సూనుంజె (౯ తేన రె భగీరథుం 4 ౩ నెడున్భసతి 

యతేనీక క్ య్యొం గకుత్ స్థుం ధీ 7 శాత్శుజన్లు (డుర గవత నికి బుత్ పుం ఘు లేజుం 

గోగు ప్రవృద్ధుండు నారీ 4+ దగువ్యాయు ద ఇప్పు గం డతండు నాసౌొపంబు( నంది 

సత్వవ్వు నోందియు$ శాపంబు నాకీయం దలంచి సేరముంగోని నిిశనదుభార్య[రాతీ 

వలదని పల్కు_చు 4+ వారింప శాస “దకంబుట నాత్మ్యపా4దంబుబం దే 

పిడి 3; నశ్హాట వేం 4 బుశమిలోం గల్యావ పాదుండనంబడె 4 వానికి సుతుం 

డయ్యె శంఖణుడు త4దాతేజుండు సుదర్శనాహ్వాయుం, డగ్నివళర్ణా ఖురిడతీని 
తనయుండు శీఘ్ర గుం+డనంబడుం దత్చూనుం డయ్యెను మరువు ఈదాత్త్య భవుండు 

తనరెం బ్రళుశ్రు, కుం 4 జనువాొండు వానికి నంబగీషుండు సహ ాఖుస్ట్ డతని 

తన యత య్యయయాలి(శత్సుతుండ య్యనాభా గుండుగో  గనా4భ వు డువాని 

కజుండు జన్మం" నఖీం న్యుజుస నీ వశ రథం జాత జను (దు సు 4 నట్టి యవ అత og 

పతికి నీతనికి నీ 4 శ్రాతలు రామలత్ష్మణులు జన్మించి ర4 కాకు: “ంశ 

శే జనితులా రాజులాదినం4శంబునుండి, భుబ్ధనంశంబు గలవారు * శుభ చరితులు 

భారి ,కులు శూరులును యథార్థ ప్ర పృవచన్సులట్టి సద్వంశమున ఏరు+పుట్టినారు. 
dad ర న lg 

* ఈషద్యమునందు. జేర. _నంబడిన నహుష యయాళిన్ఫపులు శం దృ సంక్యులు గాక 

సేఅిని "వె గయసటెను, 



చ. 
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సుగుణులు రామలక్ష్మణులు థీ సుమ్లు' వుహీధవ! ఏర్రకై. వరిం 

పంగ నిట వచ్చినాండను భ4న త్తనుజాతేల; వీరికెన్ననా 
మగువలు వారికీపురువ4మండను లే సరినత్తు రిట్లు తు 
ల్యగుణమహాత్వేయు_క్తిం దగు4టారసి యకాయం౭గ నీకు యు క్షవకా. ౪౨ 1785 

౭౧ వ సరము. 
౧ 

రుయా జనకుడు ఐసీష్థునితో 6 దననంశ క్రమమును జెప్పుట. శుశుం- 

. అనుచు వసిష్టుం డద్దశర4థావనిపాలకు వంశరీతిం జె 

ప్పిన జనకుండు శేల్తూగిచి + విశ్వనుతు౯ా మునింగాంచి పల్కె నో 
మునివర! నీకు గల్లు ళుభ4ముల్ పరికీ ర్థితమైన మాకులం 

బును వచియించెద౯ వినంగం 4 బోలును మోకది యానుపూర్విగ౯ా. ౧ 11836 

శే, సతు లంబున బుట్టిన 4 జనుండు కనష్టి 

G. 

eh 

కను నొసంగెడు నప్పుడు 4 తనకులంబు 

సానుపూర్విగ వర్ణింప 4 సర్హ్భృమౌాట 

వంశచరితంబు విామ్రోోలం 4 బల్కువాండ, ౨ 1787 

తానానరించినట్లి సుకృ4త ప దకృత్యముల౯ా జగంబులకా 

మానితకీ ర్రింగాంచి నృప4మండనుండై నిమియొప్పె నమ్మహీ 

జాని బలాధికాధికుండు 4 సంతతధర్త్యమనీషుం డీడ్యు డై. 

సూనునిం గాంచె జూరుగు ణ4+శోభితుని౯కా మిధినామధేయునికా. 3 1783 

. అతండు నిర్మ్మించె నీపుర 4 ముతంజె మొదటి 

జనకుండ య్యొ. దదాదిగ 4 జనకనామ 

మలరుచున్నది మూాకుల4నుం, దుదాన 

సువు తనూజుండు మిథికి నా+కో ణివిభుండు. ఈ 1789 

కీస వూాలిక ._ 

ధర్శమనీషుడై 4 తేగ్గు నందివర్ల నుం గనియి నాతనికీం బ్రఃఖ్యాతిలన్న 

యట సుత తాఖ్యుం థీ డాత్త్యజుండతనికి బలధర్శముల నిలం 4 బ్రబలు చేవ 

స్య 
న న్య ల 

రాతుండు పుత్రుండ+రాజర్షి యా నాతనికి బృవాద్రథు:డు జ$న్న్మిం ఇంగొడుకు 

వానికి శూరుడై 4 వజలు మహాోవీరుం డనువాండు సుప్ర తా4పాధికుండు 

౫లిగను; ధృతిమంతు.4+డలఘుథిరుండు సత్యవి కృముండై కీ ర వెలయు సుధృతి 

యను నాత్శసంభన్రం 4 డమ్మహాపీరునక య్య ధర్శమ్ముల 4 నాచరించు [గనియ 

దృస్థ్ర కేతువు నాంగ 4 నెసంగు సూనుండు వానికయ్యె రాజర్షి యా 4 నతండు 

హర్యుళ్వుండనువాని 4 నతనికి మరువును, ధీరుండతేండు స్ప 4లింథ కాఖ్యుం 
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గాంచెం గీ _ర్థీరథుండు 4 గలిగి వానిక్ థర బుద్ధియా వానికి 4 బుక జీవ 

మోఢుం డాతనికిని + మేటి భూరుంజై న విఘుధోండు గలిగె న4ప్విబుభతనయుం 

డయ్యె నుహీ ధ్ర కుం 4 దతనికిం న్ గ గిరాతుండు మహాబల4మండితుండు 

"సుతుడు శాజర్షకి * నతనికిం బ బ్రృథితుండు పుళ్లు మహో రోవు4భూమివిభుండు 

మ, 

స్వర్ణ కోముండు | ధర్మ్మ+నర్ధ నుం డవ్వాని 'కాత్త్రజుండయ్యొను 4 హ్రస్వరొ ముం 

డతేనికి సుతుండయెస 4 సేతిశయధర్య జ్జ జస నాతనికిం బుట్టి N హ్ ,జొన్ము 

లిరువురు వారిలో + నేం చెద్దవాండను కార్వాథుర్ధి(డైన క శధ్వబు౦డు 

తమ్ముంయో నాకు; మూ+తండ్ర్ జ్వ్యేష్టుంశనౌొ సాకు రాజ్యుంబిచ్చి 4 యాకుశధ్య 

ని రతు.ణముసేయు*పనియందు నియమించి తపము సేయం బుణ+ధామమైన 

వనిశేగె, ముదుసలి 4 జనకుండు సురపురి కరిగిన నేను దే4వాభుణై 

యనుజుం గుశధ్వజు4ననుపమ వే మతో. గనుచు ne దాల్చి 

ధర్హమార్లంబును + దప్పక పాలించుచుండితి నంతేట + నొక్క_కొంత 

కాలంబు జరగ సాం కాశ్యముళాపురినుండి ఏర్యాధికుండయి 4 వెలయుచున్న 

యట్టి సుధన్వుండు 4 ముట్టడీం చెడు "కాంత మిథిల శేతెంచి య4మితబలంబు 

శనరుచునుండంగ 4 ననుషనుశిసచాపమును, పద్మ నేత్ర సీతను దనకు నొ 

సంగంగా వతెనంచు 4 సచివముఖంబున6 'జెప్పిప చను నాకు 4 తీతిసు నేంద్ర! 

నేను భూజాతేను 4 గాని బాసముగాని తన కీయమికిం గ్రోధ4మునం జెబంగి 
నన్ను మార్కొనియె ఛం4+డనమున నమూర్కొన్న యసేనింజంపిలి న నిట్టు4లవనివి 

నాతనిం బరిమూర్చి + యరివీరదుర్ణయు ననుజుం గుశధ్వజు 4 నతేనిపురికిం (భోని 

బట్టభ ద్రు,నిం జేసిశపంచితి నీనీండు నుదనుజూతుండు బ బహ్మ+ీమానివర్య 

యే. బెద్ద వాడ నీ(విపుడ డిగినయట్టు లిషజంగాంతొల థీ నిత్తునీకు 

నతిశథయ క్రీతితో 4 నందు రామునకు నీత్రీను నూర్త్మి భను లత +ణునకు నిత్తు 

నీకు భ ద్రంబగుం4 గాక ఏర్యమె శుల్కముగ నొప్ప సుర న్య(కంగ ససంగు 

సీతను, రెండవకూంతురైై తగునట్టి యూర్ష్మిళ ముమ్మాటి $ కాసంగువాండ 

[దశరథోర్వీశ! నాప్రియథతనయలను నొ 
నసంగునా 6౫6 నోప్తరడ్ర స xX ఖీ సనుధిన యుద 

నుబర] గోడానను నడు కా+ర్టమును రాను 

లమ ణఅులకుం జేయింపుము 4 లలితముతిని. ౨౩ 1140 

పితరులు నాందీముఖమును నతిమువముం బొందుజార 4 లద్దానిళా స 

మృ్మతేముగం జేయింపుము నీ కొతులశుభ ముళొప వ్యచుండు 4 'నవనీనాథా!. ౨౨.౨౨౮ 

విశృశార్యం బొనరించి యూవీదపనే 4 ' పెండ్రిం దమిం జేయుమా 

వీతినాథా! భుజసారమండిత! యింకం 4 జెల్పప్పం గాం బెండ్లి స 



శాల కొండము * ౭2౨ సర్లము, 20కీ 

నకి శీన్రుంబ యొనర్సంగాం దగుం జుమీ ! 4 మానీం ద్ర సంఘంబులా 
దృతిం జూపంగ, మఘాఖ్యతారగద నేం + డెంచంగ నళ్చాటచే౯. ౨౩ 17142 

'తే. మూండవదినంబునందున. 4 జూడందనరు 

గీ 

రా 

న 

PA. 

ప! ఫు ప భూ J యు_త్తరఫల్లుని 4 శ్రీపదమ్తు 

సుము గావున నప్పుడ 4 శుభకరమగు 
"కొల సనం 'బెండ్రిచేయంగం 4 గడం దగును. ౨౩౮ 1748 

. శ్రీరానులత్ష్మణులకుకా, భూరిశుభావవామువై న 4 భూభేనువులం 
గోరి యుసంగుము తిలలు మ,హోరజతముఖంబులొసంగు4మా విప్రులకు౯, 

డెబ్బదియొకటవ సద్లము సంపూర్ణము. 

౭౨ వ సరము 
OO 

-ంర్టూర్టూ దశరథఖుండు గోదానాదులు చేయుట. ర్టైర్టురా 

. అనీయిటు పల్ము_చున్న మిధథి4లాధిపుం గాంచి వసిషఘ్టయు క్రుండై 

మునిపతి గాధిసూనుండను 4 భూపతిపుంగవ! యుష్కుదన్వయం 
బును నజపుత్రువంశమును 4 భూరివిచిత్రము లప్ర "మేయముల్ 

గనుకనె వీని కింకొకటిం 4 గానము తుల్యము6 గన్న వంశముక. 1745 

. భూతనూజాతయా 4 సీతను నూరి ళ రామలక్ష్మణులకు థీ శ్రీమహితుల 

కెలమి ధర్మ్మంబున 4 నిచ్చు నీసంబంధ మనురూపకులముల 4 క ధ్ర మయ్యె 

గన్య్యావరులకును 4 గలరూపసంపద నరసిన6 దగియున్న 4+ దవనినాథ | 

యింక నొక్కటి చెప్ప + నెంచితి నామాట దానివినందగు 4 ధర్మ్మవేత్త 

. యీకుశధ్వుజుండు 4 నీకు దమ్ముండు గాన 

నితనితోడ వియ్య+ము తగియుండు 
సాటిలేనితాప 4 సంపదగల సుతా 

దీయ మితనికిం గలదు 4 దానినివుడు. ఈ 1746 

వరియించుచున్న వారము, తరుణుల నాయిరువురను ని$తాంతే ప్రీ తిక 

ధరణీశపత్నులుగ నె, వ్వరికన నవ్విధభము తెలియం4బల్కెద వినుమా !. ౫ 

భరతుండును శత్రుఘ్నుడు, ధరణీపతి కితనికనుంగుం 4 దనయులు గలర 

య్యిరువురును బుద్ధిమంతులు, వరియించుట వారికొట కె 4 వనితామణులక౯్, 

దశరథసుతులెలం 4 దగినరూపంబున వయసున నొ ప్పెడీ4వారు లోక 

పాలురశనయెనళథవారు నిర్షరతుల్య శౌర్యవంతులును విశశాలయశులు 

గా నొప్పుదురు పుణర్ట4కరుడనగు నీదు కులము, నిరుష్షమె 4 చెలంగునట్టి 

యిష్వోకుకులము మాళ4యిరువురసంబంధమున నొక గాటిగంగూడి4తనరుంగాళ 
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నె, 

ax 

తా 

తే, 

చ, 

శే, 

మనిన గాభేయునచనముల్ 4 విని వసిష్టు 

ననునుతిని బొంది జనరుండు 4 ప్రాంజలియయి 

యమ్యునులతోడం బల్కె మ4+పష్ములార | 
సదృళీసద్వంశసంబంధ॥ సరణినాకు. ౯ [749 

మోనై. యాజావీంచితి రారయ నటాట నస గీదన్వయమెంతొ 

గారవపాత్ర, ౦బయ్యును, మోరానరీయిడినరీతి 4 నమెలంరగన నింకకొ. ౧౦ 1150 

మోకు శుభము గలు గాక యూనాతీమ్హు, బాలికలను, జంట 4 పాయకున్న 

ధ రణినాథసుతులు 4 భరతేళ శ్ర తు , సన్నులు గోరి 'పెంట్టియాడు 4 వార లెలమి, 

, ఒక పగటియంబె యాారో,జు కార్తి పుత్రి శకులు సుబల+కోభితులెల్ల౯ 

సుకుమార గాజసుతలకా, CR స్త్రీ మునక మున US హీంం౦ శక్ ప్ర భార్యలు గాగ, 

. మునివర! యు త్లేగఫల్లుని, యను తారకకాభ గామ. 6 జధిపలి యటుతొ 
టను దాన. గర్గ హణ, మును 'చేయంగవచ్చుం బగలు 4 మోూదదనుగపుటక్ా. 

గక త్లరఫల్లుని శుభనం, బె బె నటి 'బెండ్రికని యార్యు4 లెల్ల జశిపుదు ర 

యి శ్రర రానై యున్నది, 'యు గేరదిసనుం'ద “పెండ్హి + యొప్పును గాదే, ౧౩ 

. అని మధురభంగిం బలుకుచు, జనకుడు కై మోడ్చి లేచి 4 సంతసమున ని 
Chores 

ట్రుని యెక౯్' మునుుకొ నారిం, గని కన్యాదాన నురయం త గుం బుణన్టి దవా, 

. అది నాకు గణం జేసితి ది నయకొ “మ్యండను నెల్టరీతు "ల మోాకుకొ 

గద యూసింహోసనముల, నె దగా గహియించి “యీలుం+డీ 'రాజ్యముల౯ా, లీ 

. మూసోదరుల ధరాశమండలముల నయోభ్యా? రాజ్యమును 'ేలం4దగుదు రరయ 

దశరథు రాజ్య మిోం4పగు నె నీకని యందు మొ ౧యామిథిట యా నెట్టు అతని 

కాత పురం, బట్టు+లతిని య'యోధసన్టయు నాక న్ఫ్టీయం బె యనంగ జనును 

గాన 'నీన్ఫపురాజ్య1మిాన్తు ండనునై లీ; నూవముూండు రాజ్యముల్ 4$వకానులార! 

మోీవెయగు రాజ్యమును జేయ4+మోరె తగుదు 

"రెంతమొ త్రము సందియ 4+ మిందు లేదు 

మాకు హితముప బేళించి 4 మాకం నగిన 

యట్టు లే కార్యమును జేయ 4 నౌను మిరు, ౧౬ 17517 

అనుచు విచేహానాధుయగు 4 నజ్జ్ఞనకుండు నచించుచుంగ సె 

మున మున సంతసిల్లి రసు4ముండనుం జఉయ్యాుజసూను. జాతభనిం 

౫నుంగొని పల్కె “సోన స్స ట4ఖండము-లె త్తగ్స సద్దుణంబుబం 
span 

దనశెడువారు మరు, విణ4గంబగు ఖ్యాతీనలార 'లిన్మహీ౯. ౧౭౪ 1758 

ఇట్టివారలు గౌస్ 4 యిమ్మునీళు 

నీభరాధీళు లీరీతి + నిందు బూజు 
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వడసీ యెంతీయు సమోదళవార్డి దేలి 

'రెల్టసుఖముల6 బొందుమో;హి తగుణాఢ్వ[. ౧౮౪ 750 

. నీకు మంగళమగు.4గాక నేనింటికింబోయి నాందీ శ్రాద్ధ4ముఖములై న 
కార్భంబులకా విధిగా నొనరించెద ననిపల్క్ సద్భశుం4డై న దశర 

థావన్ళుండు మిథి4లాధిపుననుముతి నొంది మునీంద్రుల 4 ముందిడుకొని 

సత్య్వరంబుగం బోయి 4 జరసంగాం దగినట్టి నాందీముఖంబు నొ4నర్భి యనలం 

శే, జెల్లవాజిన లేచి విధివిహితముగం 
ఉానొనర్పంగం దగిన గో4దానకర్త్శ 

ము త్తమంబును జరవీ యం+దొస్పుమోణజు 

బ్రాహ్మణో _త్తములం బిల్లి 4 భక్తి మోజు. ౨౧ L760 

చ. తనయుల మేలుగోరి నియ్మతంబుగ ధర్మము రీతిగా నొకొ 

క_నికిని లక్షగోవులను + గా నపుడిచ్చి నశెశ్వరుం డొగిం 

దనయుల వె ( జెలంగెడు నిశతాంతేదయకా మజియుం దదుత్సువం 

బున గుణమాన్యులై తగిన 4 భూసురులం బిలిపించి వేడుకక౯ా. ౨౨ 1761 

బంగారుకొమ్ముల 4 రంగారివై భవ యుతములౌ గోవుల + నుత్తమముల 

నాలుగులవతలం 4 బాలువీిండలగం గంచువెంబులఐ, దూడల 4 జెలంగ్ కూడి 

యుండిన యవాగ్టీని 4 ను త్తమభూసురులకు దానమును జేసి + ప్రకటవి త్త 

మవ్వారిగానిచ్చె 4 నప్పురుషర్ష భుం డంతసమాన ర్హ+నా ఖ్యకర్ష్మ్య 

"లే. ము నొనరించిన పుత్రులు $ త్రనదుచుట్టు 

బలసియుండ6ంగ ది క్పౌాల4పరివృతుండయి 

సుఫసన్నాంతరంగుండై. 4 సాంపుమోజి 

వావలెం 'జలువారె న4ప్పార్థి వుండు. ౨౫ 1762 

డెబ్బది రెండవ సర్లము సంపూర్ణము, 

లొ 

ల 

౭3 = వ సర్లము. 

ధురానీతాకళ్యా ణము. చ్రురుం- 

క. వదినమున ను త్తమదుగు, గోదాన వ్రతము. జేసెం $ గోరిక, శూరుం 

జ దనరారు యుథాజి,తా దశరథుకడకు వచ్చె 4 నాదినముననే. ౧ 1768 

క్, ఆతండు శకికయారా ట్లను, జూతుండ గు గక కరయ 4 సామాత్సహాజుం 

డె తగుట భరతుమాతులుం, డాతతయశుండై. చెలంగు 4 నతం డపు జెలమి౯. 

శ, నరపకిలని తేమం బడి,గి రాజవర! నెయ్యుమలరం + శేకయపతి మి 

మ్యురసీ కుశలమడుగునునే నె,వరితేమము గోరుదట్టి+వారము మేముక్. ౨౪ 

క, అరోగ్య భాగ్టిముం గలువారము, నాభాగినేయు 4 భరతుని గనంగాం 
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గోరెడుం గేకయపతి యో, భూరనుణా! భరతుని గొని4పో యెడు 'కాంతక౯ా, 
క. అరిగితి నయోధ్యకట భూవర! నీవును సుతులు జనకు4ప_త్రనమునకు౯ా 

నరలి వివాహార్థ ము వోయిరనకొ విని భరతుం జూడ4 నెంతేయుం ద్రరతో౯, 
క్ల చనజెంచినాంద్ నిచ్చటి, కొనినకా విని నశరభుండు వ పీ4 యాలిథియె వ 

చ్చిన పూజ్యయుధాజత్తును, ననుపనుసతా,_రములి వే య యర్శ్చించెం దమికా, 
వీ అంతట నృపతి మళ4హోత్తులా తేనయుబం గలిసి యారాల్రిని 4 గడపి, తె తెల్ల 

వాఆింగ లేచి య4ప్పటికిం జేయందగు 'కార్యంబులను వ్ల థీ గర్తు "వే త్త 
కావున నొనరించి 4 తాసురమానుల ముందినుకొని యజ 4మున కుం దగిన 
యట్టులు శట్టిన 4 యట్టి శాలకు సమోాసమునందు శుభము” 4 ననురునోటు 

తే. నకం దగంబోయె శాముండు 4 సకలభూవ, 
ణాభిశొ భితులై యున్న4యట్టి సోద 
రాళ; వోలసాడే భూవితుం 4 దగుచు సూత 

మును ధరించెడు ముంగళథమును నొనర్చి, ర్ | 1769 
చ. నునమున కౌతుకంబలర + మౌనిననుండగు నవ్వసిష్టుం న్ 

క్క నమునుబ౯ా మహోనుతులం 4 శేవలత _శ్లవిభాపీ తాతుణ౯ 
దనమును పోవంజూచుచు ను4దాగవుతికా ఏజయానవాంబుగా 
నగు ముహూూ ర్షసుందు6 జ నెం 4 దన్శఖవాటిసమోస భూమికి౯ా ౯ 1770 

గ. (చని సోదరాన్వితుండై, జనకుని చెంగట వసించె] 4 సత్వరగతితో 
మునిసతి వసిస్థుం డస్పుడు జనకుని గానంగం బోయి 4 యప లీవార్యా!. ౧౦ 

. దశరథభూపు. డు4 ద్వాహమం గళ ముల. గయికొన ్ నపుత్రు అం 4 గలినీ యిపుడు 
కన్యాప్రదాతలా4శకు వేచియున్నా డు దాగవేత బత గృహీతచే చేళం 
గార్యముల చెటి వేర్పం4గాం ౪ బడునన్నియుం గాననిప్పుడ సర్పం 4 గాంగందగిన 
కన్యా స్తదానంబుం4+గడుం బూని. నొనరించి ప్రతినందీర్పుము సధశీర్మమ్యును త్త 

"లే. నుమును చెబు వేర్చు మోసివా+హానునటన 
నురుతరంబగు తేజంబు + నొంది సగవు 

ధర్ష్మవిద్వర్యుం శయి నుహో4దాత్ యయిన 
జనకుం డమ్మనిసత్తము 4 చాయం జూచి ౧9 1772 

ఉ. మోాదిటరాల నర్ష పడి 4 మును మ్మును ని నిల్పిన యట్టింా వ్రతీ 

పోరుండు ద్వారమందుం గలం $ డా యొకండై న న నజేల రాక యు 
న్నారొకా? యేరియాజ్ఞ ను గొ+నంగను వేచదరో మహామునీ! 
యూరనుణీయ రాజ్యవున 4 సెన్నంగ నీబె కదా త్రిశుద్ధిగ౯. ౧౩౪ 17178 

"లే .రాజ్యమిదినీ'చెయాముని4 రాజ! యిం! నానృవామునీస్హాం చెయ(నంగవలెనె 
స్వభ వనమ్థున మికు వి4బారమేల, 'వేచియున్నారమంటిరి 4 వినుము! యిపుడె, 

రా 



సీ, నిర్వ ర్తితవివావా 4 నియమితాచార తై జ్వలితాగ్నిదీ ప్పల4వలె వెలయుచు 

నిదిగొ! నాపు త్రిక + లీవివాహంపు వేదికమూలతీలమునొం$ది యటనున్న 

వారు నే నీవేది 4 వసియించి కృతసర్వకార్వుండనై మాని+కాంత! మాస 

మాగనునమున కై +యర్థించియున్నాండనిర్విఘ్న ముగ బెండ్లి+నృ పుండుచేయుం 

"తే. గాక యాలస్య మేలనా4గ ముని యపుడె 

' దూతనంపీన దశరథ$భూత లేశుం 

డతనియనునుతి రీతి మహర్షి నికర 

మును దనూజులనందజం 4 గొని ముదమున, ౧౭ 1715 

కో. చని యాగశొల నొంచెను, జనకుండు వసిష్థవానిశచంద్రుంగని యి 

ట్లనియెను ధార్మిక! నాకాజ్ఞను జేయగ దగుదువీవు 4 సరగున నింక౯. ౧౮ 

క, రామునకు లోకరంజకు(, డై మహిమను వెలయు నతని4కాదృతి. 'బెండ్ర౯ా 

“సవుంబునం గావింపు, ముహామానులం గూడి చేయ4నగువానిం దగక. ౧౮౪ 

. అనవిని వసిస్థముని యా, నని జనకునితోడం బల్కి + యపుడు శతానం 

దుని ధార్మ్మికుం గొశికముని, ఘునుని౯ ముందిడుకొనుచు ని4కామ వ్రీతి౯.౧౯౩ 

. అభినవనారి కేశశొదిప త్ర రచిత వుండపాంతరమున 4 మూానితమగు 

వేదిని నిర్మించి 4 విధియుతంబుగ దాని నలు పృక్కలను విని(ర్యలసుగంధ 

పుప్వ్పాళి నంకురం4బుల నొప్పు సౌవర్ణ పాలికలను; నంకు4రాళి నొప్పు 

ఛి దృకుంభంబుల౯ 4 జి తృవర్ణంబం° నంకురంబులతోోడ 4 నలరునట్టి 

చే, మూంకుళుల, ధూసములతో డం థీ బొలుచునట్టి 

ధూపపాశ్రములను, శంఖశయాసపములగు 

పాత్రల, ఘృశతంబు వేల్వంగా థీ వలసినట్టి 

గి 

ein 

సుకు, ఎవములను నిల్పెను 4 సౌొంపుమోాణి, ౨౨ 
1779 

స్స్ అర్ధ స్టిముకొఅికు జలాభిపూరితములా పాశ్రములను లాజ4వా త్రములను 

నిలిపి వానికి నక4తలహారివంబున సంస్కారమును చేసి 4 చారుతరము 

గాల శోభిలంజేసి 4 కడుం దస శ్చాలియా మునివ నేణున్టిండు సమ4ముగ నెసంగు 

దర్భల మంత్ర యు కంబుగాం బణిచి శా(స్ర్రంబునం జెప్పిన 4 చందముననె 
ఎలా 2 

కే. యగ్నినందుం బ్రతిష్టించి $ యందు మంత్రే 

పూర్వకమ్థుగ హోమమ్ముం 4 బూనిచేసె 

నంత జనకుండు వీత సర్వాభరణ వి 

భూవీ.తను బెచ్చి యగ్నికి 4 ముందునిల్పి, ౨ర౪ 1780 

క, రాముని య(గృతీలంబున, భూమితనూజయు చసంగం 4+ బొలుపొారంగ నౌ 

రాముని గొసల్యకు సత,తా మోదము గూర్చువాని 4 నటం గని పలికెలా..౨౫ ౪ 

క. వినుమో సీతే మదాత్శజ, వనితామణి నీకు ధర్మపత్నియగును గ 

27 



౮10 ఆం ధ్ర శ్రీనుద్రామాయణము 

కొనుమా నీకులా శుభములు, తనరు౯ బాణిని గ్రహింపు+తరుణి కరమ్ముక-. 

జాలీ, సాందర్య మట్లాభి4జూతన్టను యోానిజ తము మొ దలగు లతు4ణముల మిగుల? 

జెన్నారి యసమాన4శివచాసఖం శన మొనరించినస్సటి$4నుండి యెపుడు 
కనుగొందునా? యను 4 కౌతూవాలంబును గలుగునట్లా నరించి 4 కళల నీను 

విద్యుశ్చ?కాళంబువిధ మున రూప మియ్యాదియని తెలుపుట 4 కనువుపడని 

యట్లబశాః ఏచు 4 నొత శ్యసంతేత భావనా ప్ర కర్భ మున నం4తటను దనువు 

నంసడువిధమునం 4 దనరు నామెను జూపి "స్స మలము) ల4తేర్ణినుయి స్తాఢ 

మెనట్ల సుణవముణే 4 మానినీరత. 102% నె న ౧వానీత ను+దాత్మ: పాత్ర 

బహాుపిధాయతతవ:+ఫ లభూత సేకగు సవాధర్శణారిణి థీ సణలేశుభాద 

జే, దీనిని ట్ర ట్ర గు హీంపుమా 4 మూననీయ 

చరిత! సీ ము! నీకును 4 సకలశుభము 

భొదన్ర నీదుకరమ్మున 4 నువినకరము: 

బ్రనువమొప్పారంగా గ్ర హిం4ఫుము జవమున. ౨౬౪ 1783 

క నిను ననుసరించి యుండును, వనితామణి ఛాయపోల్సి_ 4 భాగ్యాధిక్యం 

బుననొప్పు సతీతిలకం బని దశరథు నగ, తనయు 4 వా స్త్వమునందు౯ా. ౨౭; 

"లే. నుం తృవూతేజలంబు స4మ్మదముమోణుి 

విడిచ జనకశీతీళుండు 4  వీబుధులు ముని 

వసులు మేలని మేలని 4 పల్కి. రపుడు 

చేనతీ దోందుభులు మో? సె + దిక్కులబ గే, ౨౮ 1725 టీ 

న కుసునున గ్రంబప్పు 4 కురిసె గొప్పగ నుంత బ్రీజలపూర్వశ ముగ నా4జబజ నేత్ర 
న్స్త్ర సమర్పించి గ్ భూతలపతి హర్షమున న్ నోంలాడి చెం4౪గను జెంంగు 

సౌమిత్రి, (గాంచి బ4య్యణ! రమ్ము సీకుసంగాక మంగళ ములు 4 నీకు నూర్తి 

౧ నానంగ నే నెంచి+లిని నీవు ౫ గ్రహియించి పొణిగహాముసే సీయ4వణయోజాగు 
లలో 

"లే. సేయవలదింక ననుచును 4 జెప్పి గ భరకుం 
గాంచి రఘుసుత! మూం%పి 4 కనులనే త్ 

కరము గృహియింపుమా నీదు 4 కరముచేత 

ననుచు 'వచియించి శత్రు న్న ఖీ నంతంజూచి. 3౧4 1726 

క జనకుడు ధర ననీషుం, డనియె౯ా శ్రుతకీ రడి న + వా స్తన్నును గ 
కొనుమా! వీపూ. స్పంబున, ఘనవాపాూ: మోరలెబ్లం 4 గమ ద్రుగుణాథ్యుల్. 3౨ 

టు wey 

* బయం సీ శాముముసుణొ నహగ్గ రృచరీతన 1, పఠీచ్చ వై చెనాం సట్ ంతే పాణింగృ! ాప్వుపా సద ద్య 

ణీచా. ౨2౬ క్లో కమునకు గేవిందరాజను హే హేీళ్వరతీర్థు లిరునురు “పె పెస్కు రీశుం నర్గము 0౬ బెంచి. 

(వ్రాసిరి వాని సారమును గృహొంచి సీసపద్యము రచిదేయడినదం గ్కహోంచసటయును, తనిల్లోకి. 

: యల్ ప్రాయము; న్ గోవిందరాజవ్యాఖ్య నే యించుమించుగా నన్గుసరించును, 



షాలకోండము * ౭ఠ సర్గము. 511 

క, మాల రెబ్బ సుచరిత ద్రతు, వీకవుణీముణులC గాడి 4+ యంతయు మునముకా 

హారుపుండీ మాశెల్లరుకో రాఘున్రులొరో' జాగిం4కొప్పదు సుండీ'. 334 1735 

చ. అనవిని యాకుమారవరు 4 ప్పుడు శు నల్వురు మానికాంతు(డై 

తనరు వసిష్థుసమ్మతి నదారకరంబులం ద డత్క_రంబులకా 

జనకముఖుల్ గమేంగొన ఇ4సంగుముదం
బునుబొందం దా దా౭కి య 

య్య్టినలున కన్ని వేదికి మహాముని వరుల కెంతొభ_క్తితో౯. 3౫ 1769 

క దనరనరను య్.
 జనీ వల రామభ రత 

సామి త్రులు చె 

అమ్మహోమతులిట్టు టం లర లుల గావించి భార్యలశికో మకరము. [సుంద 

లను బట్టుకొనిన యం+తనె యంబరి రమునుండి కుసు వువర్ష ము చాల 4 గుదిెసె 

రమ్లుగ ుందుభుల్ + రంజిల్ల బురౌసి సె గీతములు సాద్ధథ్వను+బమనె నచ్చ 

రలు గుంపుగాం౭చేరి 4 లలికమ్ముగో నాడి రంత గంధర్వు లా4హాయనంగ( 

"తే. బాడిరా పెండ్లి కొడుకులు 4 , పావనరము 

వంశముఖ్యులు గానం గ4న్పడిలోే “బై నిట్టి 

యద్భుతంబులు గీతవా+ద్యాషాదలిట్లో 

లెసలో బ్ర తినాదములు పుకు థీ సల్ల చెసల. వేరా 1791 

క, రామాదులు ,నిలసద్ధ్వన  భామానిపతులపుడు మూండు+నరునలు
 భక్తు చర 

క, తేరుణుల నల్వుర విధియుతే, సరణేం 

ధరణీశుతనూజులు నృల్వురు విడది 

తే, దశరథ త్తూపతీంద్రుం డుళదారలో. యో 
= రమునం 

౨న నల్యురం నోడ్రుకుల 4 నాద 

గనుంగొనుచు వారినెంటను 4 మునుల బంధు 

జనులనుం గూడిపోయె, ను తఎసహొ నులర. రం 1794 

జెబ్బదిమూ (డవ సర్షము సంపూర్ణ ము, 

cir 

బండ్లాడీ ట్ రంత థీ జాయాయుతు కై 

గృహంబునకును 4 బోయిరి వేడ్క. 5ి౯ా 

లం 

Cl 
చన నకరటుసు అక + 

2ర = వ సర్షము. 

భత దళరభాదు లరాధ్యకు బోవుట.. రుదు 

కం ఆరాత్రి గడువ జనకమహీొ రవణుని దశరథానళీనీళుని సంతో 

గారవమున వీడొ,_ని ముని, 'భూరనుణుఃడ కౌళికుండు 4 పొంగెడు మదిజోక౯, 

క్ష. మును తాను త్తరమున చెంద నివాసము చేసె నట్టితుహి నాద్రికి బో 

యెను [రామాదుల వారల; వనితల దీననలః దన్ని 4 పరమనియతిశై 1] ౧ వని 



కీ ను ద్రామాయణము 913 2 ఆంధీ 
చ. మునిసతి కౌథికుం జరుగ 4 భూపతియు౯ా మిధిలేళుంజి న య 

జనకుని పకుకోల్టుడసి 4 చయ్యాన సీ యపురం బుం 'జేరంగా 
Ua 

జన: బయనంబుసేసె నృస4స గముం శగుచునుండ నొతని౯ 

'వెనుకొనీ యక వి చెహప్పృథి4+వీరముణుండును బంధుయు కుండి. 17917 
ఆల రి 

వీ అ నవారింటికి 4 నరుగుపు ట్రికలకు నరణనమూయంగ నది 4 తిరుణనుగుటం 

దలపోని “పిక్కు_.ల4తేల గోవులను దిన్యకంబఫిములను 94తీలను బట్టు 
వస్త్రములను దివ్భ4వసనంబులను సుందరాలంకృతంబు లై 4 యందములగు 

దంతివాజరథ స దాతులదాసదాసీజనంబుల నిశ్చ 4 జెలంగునట్టు 

"తే. వుటియు నారాజు సంతుస్ట్య్రథమానసులతయి 

స్వర్శ్మరజతంబులను ముం చిఖథఫవపములను 

ము_తెములం బెక్కులత్సల 4 ను తమముగు 

కన్య కావి త్తముగ నసం+ఖ్య ధనమిచ్చె. ౬ 1798 

క, ధనమి్ట్టులొసంగి దశరథ, మను బేళు సనుద్ధిను గొని 4 సుథిలుం వంతం ‘ 

(1. 

దన నెలవు సేరె శాధునుం, వనువుతుండ్ర మహివు వెంయు4నట్లి కుమారుల్, 

కో మునులును జతురంగోబబం,బును సీనమీలును నితాంగశ్హమూాజడము నొందం 

జనియె సయోధ్యకు ముందుగ, మునులరముగుచునుం నట్లు 4భాూసటయెలంమిక౯”. 

-ంధుర్టు అరసం మ సందగ్భనము. శురుం 

సీ, తనయులతి'” మహ్మమునులతో నరుగంగ నాతని 'కిదురయి 4 యంబరమున 
నశుభ సూచకిముగ 4 నతిభయవంబుగ  బయులు నూసె వి4శంభ రాత 
అమున మృగంబుల4గ్సను కుభమును జాలం గనంబజి చెడునుట్టు$ గాం బ్రదత్న 
ఆముగ6 బోయెను భూసు4నొాయకుంనా శకునాళిం గన్గొని పల్మ్క + నట నసిమ్టుం 

కే, గాంచి (కూ,రఖిగంబులు 4 నెదుటభయంని 

రార్భటులయ గూయుచున్న ఏ4యవి యె మృగము 

లెల్లను బ్రదత్నీణముగ + సేగుచుస్న 
వశుభములు శుభశకునమ్ము 4 లగపడియెడీ, ౧౦|| 1801 

చ. మునినర! యిద్దియేవునుచు 4 బుద్ధిచలించెడు; నివ్వి నుంగళం 
బు నొసలపనో? యమింగళముం + బుట్టగంజేయునొ? యన్ననిశ్చాయం 
బును గన లెక నానునము పూ నెడు దుఃఖము జెచ్చవయ్య నా 
కను నృపవాక, ముల్ సిసి మథహాముని నుంజుల వాక్కు_లొగ్సంగకా, ౧0౧ 

చ. నరవరుతోడ నిట్టను)ు విశనందగు పేని సలంబు ఘోరమా 
కరణిని గణనున్న భయ కారణముల్ 'దెలియంగనయ్యు నం 
బరముననున్న పటి గణ4 వాక్కుల భీతియడంగునంచు నీ 

థరమృగముల్ గసంబఅ పెం 4 దాల్పకుమో! పరితాపమో విభూ!, ౧౩ 1608 

| 



gio 

క్స్ 

బాలకాండము = 2౫% సర్షము. స్తీ క్రీ 

=, అనీవాచు పల్కుసమయం, బున భూమి గదల్పుచు౯ సు4భూరుహూనా రం 

బును బక ద్రో యుచువిచెం బ,వనుం డప్పుడు చీంకక కటులును4 భాస్క_రుంగప్పె౯. 
. ఆశాసమూవాషబు శల స్త కాళ ములయ్యె భ స్మృసంవృతమయి 4 పార్టి వేం ద్ర, 

"= స నన్టీసమూాహా ముళత్సాహహీ నంబ య్య, నన్షః ఎష్టుండుం దక్కి+నట్టి మునులు 
రాజు నాతనిపుత్ర4రత్న ౦బులును చెల్పిగల్లియుండిరి' యం తె4కాని తేక. 
వా రెల్లి చెల్విన + బాసియుండిరి యంత నా చీంకటులు ౫, మ్మ 4 నచటిసై న్య 

. మపుడు బూడిద గప్పిన4$యట్టులుండి 
కోనుంగొనియె భీమరూపుని 4 “౫ దుబడలగు 
మిని ధరించిన జామద+గ్న్యుని మహోత్తుం 
బరశు రాముని మర్ది త్ర 4 పార్టి వేం ద్రు,+ PY 
వై లాసభూ ధ్ర, ంబు4౫తి దురేతిక్ష, ముం డాతండు క కాలాగ్నిశయట్లు దుస్ప 
హుుండు భూరీకాంతుల(నొప్పుచుండుటం 3 బామరాళికి దుర్నిరీ$మ్యాక ్రతీయును 
నయి గొడ్డలిని మూంపునందిడుకొని తేటిన్షణతుల్యమై తగ కాంతులలరం 
గారు కంబును దీ వ్ర ఉకాంచడంబు ధరియించి తి బ్ర పురంబులంగూల్సి 4 తేజరిల్లు 

1805 

తే, పరశివ్రు ండో యనంగ జూ4పై నంత 

లూ. . ఒక్కచోం గూడి వా4రొకరితో నాకరిట్లు చెప్పుకొనిరి యితం 4 డెప్పుకున 

నతేని జపహోమనిరతు'లై + యలరు నవ్వ 
సిష్టముఖులై న భూసురుల్ 4 చిఖవిధమున 
వెలుంగు భయదాకృలిని గాంచి 4 వెజంగుపడుచు. 1806 

ప 
వితతిపై ౧ గోపము. 4 బెంచుచుండును దనతండ్రిని జంసపె నీ4 ధరణిపతిని 
కాయమంచును మును 4 గడంగ దానీండం పె; "నక్కారణంబున + నె నై ననిపుడు 

వారి జంపండుకదాశవసుభేశులక౯ా మున్నె చంపి కోపము మనో4+ జ్వరముం బాసీ 
"లే. యున్న వాడే” తు ననీయిట్టు 4 లొక్క_మొగినీ 

వారు ప్రస్తావనలు సల్పీ 4 భాక్షవునకు 

భయదమూ రికి నెదురేగి + పరమభ కి 
నర ర్య పాద్యంబు లొనంగి తీయనిపలుకుల. ౨54 1807 

క్ష, రోమా! రామా: యని యిం,పామాడ్కిని బిలిచి మిగుల 4 సర్చింపంగ ను 

ఛి 

దానుపరాక్ర క, మయుతుండెౌ, రాముండా పూజలంిని 4 రాఘవుత కా, ౨౪ 

డొబ్బదినాల్లవ సర్లము సంప్రూర్థ ము. 

లియా శ్రీరాముని పరశురాము6డు తిరస్క_రించుట. .ర్రుర్దురా 

క, పలికెను దీవ, శోధోజ్ఞ ప్రలుండై యోారామ! రామ! 4 భవదీయం బై 
- వెలెసెదు శౌర్యంబు జగం బులనె'లెడ నద్భుతముగ థీ బొల్చి వినబదుకా. | 



బే 14 ఆంధ్రశ్రీ ఏద్రామాయణము 

చ. 

క, 

న. 

, ఏని యలవార్త నేను బలు+నిల్లును వేశొకదానినిపు 7 య థె ల 

. శతమఖుని చెంత భార్లన!, ప్రతీజ్ఞనొనరించి శస 4సటలి విసర్గిం 

. దివ్భృమ్ములై విత్రు+తిని గాంచి లోకనుందె'ల్దడ శ్రైషఘ్టత 4 నెసంగియు 

వినంబడుచున్న వెంతీయును 4 వింతగ నీవటం దాటకావహాియక” 
దునుముట శంభూణచాసమును 4 ద్రుంచుట లోనగువా_ర్హలెల్ల నీ 
వ్రు నపరిచింత్యసారమున 6 4 బోల్చెడు నీళశ్వరుకార్తుకంబుం దుం 

చిన ఘనవా ర్త యచ్చెరున్రు 4 సెందంగం జేసెడి నెన్నశక్యమే. ౧౪ 1810 

చ Oe 
కొని యిట వచ్చినాండ నతిఠ4ఘోరముగాం దగున ట్రై యిద్ది దీ 

నిని జమదగ్ని నాకొసలౌ + నిర్మలకీ రి యతండు నాకునౌ 
జనకుడు దీనియందు నొక4సాయగవర్యముం గూర్చు మాసయికా. ౩ 11 
నీబలముం జూపంగాందచగు, నీబలువింటను శరంబు 4 నీవు దొడిగిన౯ా 

నీబలముం చెలిసికోొని యా, బలశాలివగు నీకు 4 నందాగహవముకా. ౮ 

. నేనొసంగువాండనని యా, మౌనిన రెణ్యుండు సలుకు4నూటలు విని యా 
భూనాథుండు చళశరథుండపు, డాననమున దీనభావ 4 మధికవ్నుగుటకా ఈ 

'వెలవెలం బొఅుచు నిట్టుని) పలిశెం చేతులు మొగడి 4 నసుభేశుల వె 
గలిగిన ప్రాక్సొభ విడి మిక్కిలి శాంతుంజ వై తి వార్య! + శీతిసురవర్యా!. 

. అతులితకీ ర్రిశాలివి మహాత్మ క! యూపసికూనవై న నా 
shee 

సుతులం గటాతుద్భష్టులను + జూచుచు వే యభయంబొసంగ నీ 
వు తేగుదు వెల్ల వేదముల 4 బూన్కి బఠిందుటలోనుగాయ స 
ద్వ?తములం జేసి పెంపలరు 4 భాగ్గనవంశభవుంక వారయ౯. ౬; 1815 

OA 

చితిపీన్ర ధర్మసరతకా, శీతిం గాళ్యసమునికిం జెందం + “జేసితి వారా!. 24 1816 
. ధరణి దారవోసి + తరలి మహేంద్రాద్రి, కేగి యటనివాస + మావు శేసీ 
యున్నవా(త పాన్పు 4 డుద్ధలి మనమ్మెల్లం, జంసవచ్చితిటకు 4 నాధుమూని!, రా 

రామునికొజ కే నచ్చితి, రాముని వధియింతునని హరశుధర! యనుదో 
రామునినే చంసినవో, నేమ్ముం బ్రదుకంజూల 4 మిది నిక్కము సూ]. ౯ 1818 
అని దశేరథుండు పల్క_ంగ, ఘసకౌర్యుడు భార్లవుండు $4 కడునిర్లతుర్ధం 
బున వానిలెక్క_ సేయక, యనీయెకా శ్రీతాముతోడ థీ నబ్బధ్వనితో౯ా, ౧౦ 

న్న 
కోోదండములు ఆెండు 4 కొనురానునవి దృథసారన్ముల ధను+ రాష్టీరనుందో 
ముఖ్యమ్ములగు; వ్థాని4మును విశ్వకర్మ యత్నేంబున నిర్హింశా4దర్గ ప్రయమున. 
ద్రిపుశాసురులతొ డం 4 ద్రిణయనుం డని సేయం దలంచినతజి 'జేవ+ద తనుయ్యు 

. నొకటి; యద్ది యె యారాశు 4సోత్క._రంబు( 

జంపె, విజీచితిపిను తథచ్చాసమునె మ 



బాలకాండము = ౭౫% సర్లము, _ 215 

దీయకరగతధనువును 4 దీనివారికి 

నవురులొసంగిరి రెండ డవ4దందూునిద్ది. ౧౨ 1820 
ర) 

క, పరమషప్రకాశమై తగు, నిరుపమ కోదండ మిద్ది 4 నీరజనాభా 
దరణా రము సుము, రామా! వారాబాపసమానసా ర4మగుం గాకుత్ స్థా!. 

క్ వారన్లాపతుంస్టపా రమ ఫరాసనముగాన నిద్ది 4 సరకేయను దో 

ధరణిశపు త్ర , విజిచితి, వహారుచాసము నిక లమగుట 4 నద్దాని సభొకా. ౧౩ 

com త్రీిపురాసుకుల న్యెం4దెగటార్చి హరుండొప్పు తజినిర్ణకులున ప్పీ4+తానుహుంగని 
వారాహనుఖ్య 'శ్కరీరంబులం దాల్ల్స యుపకృతుబను నెన్నొ+యొునరుచుటను 

హరి యెక్కుండగు నని 46 యంటివి నీవిప్పు హరిని సాధనముగ 4 నంది శివ్రడు 
తాన ముఖ్యుండయి 4 దానవసంహోరమును జేసెం గాదె? కా4వున భివ్రండె 

"లే. యధికుండని మాకుందోంచెడి 4+ నరయ వీరి 
యందు నధికుంచెవండు బ4లాబలములC 

దెలియ? గోరితిమా దేవ! 4+ తెలుపవయ్య | 
సందియము ఏడంగా నన 4 శతధ్భతియును. ౧ర [2కి 

క, సురల యభిప్రాయము. దా, నరసి యథార్థము నెబుంగు 4 నట్టానరుచు స 

త్పురుషువ రేణ్యుండు గావున, హరిహరులకుం బగను గూర్పశనానని తలంవె౯ా, 

చ. మనమున నిట్టులెంచి సురథమూాన్యుండు విమ్షువుం గాంచి “ోధన్వినై 

 దనుజుల ద్రుంచినాండ నీటు దె డై త్యవిరోధియు సొాధనంబు గాం 

దనరుటచే నముఖ్యుండగు 4 దానవయోధవధ6బునందు ము 
ఖుస్టనిగ ననుం దలంపులో డని 4 యొప్పుగం బక్కా. శివుండు చూచితే !. ౧౫ 

అ 5 క చ టాం హో 5 అద్య జర క, అనిసలికి శివుని వె 6 బగ, వనజూతున కెసంగం జేసి 4 ప్రమథాధి పునిం 

గని “దక్తిశరాశగృమ్మునం, దనరి జయించితిని గాన 4 చై త్యవధమునకా. ౧౫| 

తే, నేనె ముఘ్యండ  నంతియ(గాని శివుడు 
కాండ” టంచనె నని యిట్లు 4 కిడంగి వారి 

కిరువురకుం XC బుట్టించె 4 4 నిట్లు పగయు. 

గలుగంగా యుద్ధమును వేయు4కాంతుం బూని. ౧౫4 1827 

చ, వహారివహారు లొండొరుల్ గెలున 4 నాతల నెంచి తదిచ్చ చేత గ 

గురు గదురంగ వూర్కొలనిరి 4 గ్రాధముల౯ భయదంబుగాంగ శం 
కరుని శరాసనం బపుడు 4 గాంచె విసంజ తం జ క్కి హుంకృతి 

స్ఫురణను భీతిదంబగుచు. 4 బొల్బెడు శక్తిని గల్దియుండియుకా. ౧౭ 1828 

క్, తనకార్ము కంబు దూలినం గని _స్పంభితుండయ్యె నచటం 4 గామూరియుం,; జ 

య్యాన సురచారణమానులు, చనుడెంచి నచించిరంత 4 సంగ్రామ మి(కళా, 



916 ఆంధ్ర నీ నుదావమహాయణము 

"లే. వలనదుడుగుండు 4 మోరని ప్రార్థనమ్మ 
'సీయ శొంతిని బొందిరి 4 నివ జేనార్ష 

నులు; మునీంద్రాదులప్పుడు థ్ధ జలడనయను 

శౌరనమున వీళథుణాసంబు 4 జడతం గనుట,. ౧౮౪ 1980 

చ. హరియె బలాధికుండనుచు 4 నాత్మ లనెంచిర, కోసమొంది శం 
కతుంయు ముహాయభుండు తస కాష్య కమిట్టు ౧సారమూట ని 

గరుబకం సీం దఎంసంగ సు4రల్ (౫ గృహ యింస ఛభయంబు నొంది భూ 

వకుసగు “దేవరాతునకు 4 బాణముతో శ నొసంగ చేండినకా. ౧4 131 

క, సురబడిగి ను చే జీవశాతుని “రంబునందు 4 బవాణమునోవ 

వాగుండి డయ శరాసనమును, బరపురభంజనమిపాను 4 నైప్యవము సుమో |, 

"లే. నాకరంబున నబనాసు-4 నీవడింది 
కౌ కను రాఘవా! దీని 4 గనసంలోచ 

నుంచో నం నీకువకిచ్చె నీ నీథనప నె యుంచు 

పసం నుం పెదియం-చు6 జో ముక సణ, ౨౧ 1883 

ft} అమ్మనో తేజు, ny RY Fen సమ స్ట 

కాస్యండ కగు జను వగ్న్నకియ ఖీ గురు నాత్త 

జు, కొసనం గె మహాస్మండై 4 శోభిలు ననగ 
అలలతో 

దగు జామా! నా నాబే ఉనకుం #4 మన సంక ంణే. 99 1834 

సీ సాధుతపోబల4శ కృుణనొణ్చు నుజ్ఞనకుం డాయుధి ముల. 4 గొనుట మాని 
(సో 

తపము సల్పుచునుండ4థర: ఏవిభుండై న కొ గ్గని స్టండు నిశహ్కు, రుణుండగుచుం 

దానుసః సుద్ధియై 4 వగవ యంనక చంపి విధ సుగు 4 ఇాన్ర లోక 

నుం 'జెందు! గలుగు ప bra యద్దాని సినీ ది వోవ4ముడరనేనుం 

ఆ. సబొవజూాతియాను 4 ఇ 'బాస్థివకులమ , తలంచి చంవీ నురల 4 నిం గలుగ 

దానిం బెక్కు_మాణు 4 ను య. నదుధీ నమా ధరి త్రి 4 బూనుకొంటి, 

క. ధరణి సము సంబును నా, కరతేలమున నునిచికొని ను(కర్తు (డు గాని 
ద్ధరం జబరంగు కాళ్యపున క,ధషరమందు నొసంగినాండ 4 వశీ ణగాంగకా. ౨౫ 

ర్ం క్రతుపూ_ ర్తి సమయమున నీ, Ad నవిథి నొసంగి నేను 4 వేరి నవహేంద్ర 

'కోలిధరనుదేయే ని నిరత న, సతిగాం దశ మొస్పం జేసి 4 శ్రి రిం జెలయితి౯. ౨౫౦ 

క, (సురశేవితేమై తగు న, స్టరణధ్రమునందు నేను 4 దపము౯ా సౌఖ్యా 
Cpe 

కరముగ సల్పుచు నొక్క_ట, నరుదగు ఏర్యమున స థి హారుశరనరముకి-). 

క. తునిమితివని ఏంటినిగా, వున వేగము వచ్చినాం 4 బో రామా! 

భనకుండుం దత్పిత యాతేనిి జనకుడు పూజింప వెలయు 4 చక  ధనువిచా, 
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ఆ. కాన దీని నీవు శ్ త్రియకులజుండ, వాట వీప్రబాలు 4 సట్లశ కు 
డ నగుదునని పల్కి. 4+క రమా మత్రి య, ధర్ మూూానీ 4 పట్టం 4 దగును జుమ్మిః 

క, పరపురభంజకచుగు నీ, కేరాసనమునం౦దు. గూర్చు 4 శరమును శ్ క్రిం 
బరంగుదు వే, నవ్వులరఘు, నర! ద్వందాహానము సల్పు $4 వాండను నీతో౯. 

డబ్బదియైదన సర్లము సంపూర్ణము. 

ర౬ = న సర్షము, 

_ంయుయ్ట పరశురాముని గర్వభంగము. శ్రుణుం- 

చ, అను జనుదన్నిసూనుని ను4హ త్రరవాక్కు_ల నాలకించుచుకా 
జనకుని చెంతనుంట రఘు4+స_త్రము డప్పుడు తండ్రియందుం గ 
లిన మరియాద చే నెలుంగు 4 Boxe బోనంనీక = బాలస 

న్నని గళనాదమొప్ప మున్మినాథునితో వచియించె నీ౫తికా. ౧ 1842 
. రెండ్రిడ బుణమును 4 దగినట్లు తీర్చంగం బలుమాణు త్స త్రియ+వంశమెల్లం 

దాడి నీవు చేసిన కృత్యముల నెల్ల వింటి శూరుడు పర+వేరుం దునిమి 

ఖ్ 'బాపుకొనుట చేే(ేయంగం దగుపని గదా కాన దానికి బ్రతీ4$కార మావు 
చేయయూనితివి నీ+చేష్టితమును చేను నంగీకరించితి + నైన వ్ర్య 

ఆ. హీనుంగాం దలంచి 4 మెంతయు నృపధర్శ ! పద్ధతిని ధనుస్సుం $ బట్టల జాల 

నట్టి వానింగాంగ 4 నవమానమును జేయ చున్న వాడ విపుడు 4 + నన్నునీవు. 

క, పరులు సహింపంగం జాలని, యురు లేజశ్నొర్యముల మహోోద్యమమున నీ 
వరయునుటంచని సల్కుచు, గురుకోపము ప్రజ్వలింపం + గోదండంబు౯, ౩ 

క, శరమును భార్లవరాముని, కరమ్మునుండియె గృ గ హీంచెం 4 గడుం జులకనంగా 

శరణాపమ్హులతో డ నె *వరవై ప్టనకళను దుర్ష+వార్యముం గొనియెక౯ాః ౮1845 

చ. ధనువున బాణముం దొడిగి 4 దానిని లీలల నెక్కుపెట్టి రా 
ముని భృగువంశజుం గని ప్రళభూతమహ_త్తరరోషమొప్పంగా 

క ల కొ మూలము. ఇత్వుక్వ్యా రాఘునః (క్కుద్ధో భార్లనస్య శరాసనమ్, 

కరంచ యు తి జగ్రాహ హస్తా ల్ఫిఘుపరా క్ర కమ. ర, వ్, 

cir 

ఈక్లోకమున రానుచం ద్ర ండు పరశురాముని వా “కమునుండి కోదండము బాణమును గ 
హీించినట్లు చెప్పంబడినది, మహా హీళ్వరతిర్థు లవారు వ్యాఖ్య ర్ర్రాయుచు “బాత్ భార్షననిస్థాం వైప్ట 

వీంళ కించ జగ్భాహ, తదు క్షం పారే, ఇత్యు క్యాబేవి వై ప్టవ్యాళ క్యా తద్దతయాసహ, జగ్భాహ 

వె ష్టనం చాపం వినయేనచ లీలయా ఇతి అని వ్రాసిరి, గాన దాని ననుసరించి యీవిషయ 

_ మాపద్యమునం కేక్పయడినది, దీనిని సార్గ కముచేయు శ్లో. 'నిర్వేరా రి బామదన్నో ్రజాసా అను 
శ్లోకము ముందున్నది కానం బై బై యర్థము సార్టకచే యని తెలియందగును 

సి 
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ననియ రఘూ సహూుండిటు ధ +రానురవరురిడవౌట, గాధినం 
దనుపయి నాకుస్నేహము ని(¢తాంతము గల్లుటచేత నీవాగికా. ౫ 1846 

తే, పూజ్యుండన్రు గాన నీ యసుపుంజముం గొను 
బాణమును వైవం జాల నీ4పాదగవున 
శక్తినె నం దవాబల4సనుధి కార్షి 
తా ప్రతినులోకజాబంబు 4 నైన నిపుడు. ౬౪ 1847 

గ తునిమెద 'బేనిం గోరుదు, సని మజీయుం బలికె నీ మ$హాశర మరి 
_త్తన భంజకంబు వైప్టను మును దివమునౌను గాయ4మోఘం బగుచుక్కొ 

"లే. నీబలంబును దర్పంపు + నీటు సేయం. 
జాలు పర్యంబు గలదియా 4+ స్వకరణీయ 
మగు పనిని జేయ కూారక 4 మగుడ దనుచు, 
బలికె నవ్చుడు మునులు, జే4వతేలు మణీ యు, ou 1849 

ని. అచ్చరల్ చారణుల్ 4 యశ్వులు సిద్దులు గంధర్వకిన్న రొ*ఘంబు రాత 
సులు నాగములును గుం+పులుగ. జతున్తుఖి ముందిడుకొని వచ్చి+భూరివై వ్ల 
వంబగు దివ్యవా4పంబును ధరియించి యలరారు రాముని 4 నద్భూతేనుగు 
తత్కృృత్యమును జూ44వమినిల్చిరంబరస్థలమున 'రాముండా4ధనువు. దాల్చ. 

"జే. గాయం బ్రసంచన్మ్లు (మూఃసన్పడీ 4 కదలకు 

నిలిచె నై పవ తేజంబు 4 వెలికి బోవ 
పీర్యహీనతచే భృాగు4వర్యుండపుడు 
"రాము ఏశ్లీ ౦2 దశరథథ4రాజతనయు. ౧౧ 1850 

క, రాముని ేజంబిటు లు ద్రావుపరా క్రమము నొంపఫం 4 చా జడతనుండై 
తావురసదళాొత్వుని నా, రామునిం గన్లొనుచుం బరళు4రాముం డంతకా, ౧౩ 

, మెలమెల్లగ నీరీతిం బలి కెం గాశ్య పున శేను 4 వసుధాతేలమె 
గి అలి నొసంగితి మునుషయ్యిలామురుండు నన్ను6 గాంచి 4 యిట్టని పలికె౯ా, 

, పది నాదేశం బయ్యెం, గద నీవి నుండం దగదు4గా నాభూమికా 
బద యన్న నతేని వచనం,బు దగం చాలింపం బ్రతిన 4 పూనితి రామా !, 

క, గురువాక్ళో నువళ్యంబుగం గరణీయం బాట రా్రి4కాలమ్మున నీ 
థర వనీయింపం గాశ్వ స, నరముని బై భూమియిద్ది 4 వజులుటచేతక్షా, ౧౪ 

తే, కాన రాఘవ! నాపాదోగమనశ క్రిం 
జంపం బూనకు మే మునో4జనము మిజు. 

గా నుహాంద్రా ద్రికీని బోవ4గాం జనుం గద 
వినుము నాప్రార్థనము దపో¢వీర్య శ కి ౧౫% 18ర్గ్ 

శో 

వరో 



కీ 

ut 

Ur 
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సి. అసదృళమైన లో+కావళి నార్జించితిని వాని నీబాణ4మున నడంపు 
కాలనిలంబన 4 మేల? పరంతపా! యీావుహోావాపంబు $ నేచి యిట్లు 

ధరియించుటం జేసీ 4 పులే పడిందా బడని శౌర్టంబున + వజులువాండ 
వనియు సురేశుంశ 4 వనియు శ్రీపతి వనియు నెజీంగితిని నేను 4 ఘనుని నిన్ను 

, నీకు కశుభసమృద్ధి 4 నెగడును గక చ వతేలు గుంపుగూడి + వచ్చి యిదిగొ 
సమరభూమియలేదు + సాటిలేక చెలంగు, నిన్ను వీరె కాంచు+౪చున్నవారు. 

ఎన వేని పరకృత్యం,బును నీవొనరించుటరయం + బోలుననుచు నిం 

గిని నిలిచి యున్న వారింక, పను సొకీట సిగ్గు దోనె థీ వింతగ రావమో!, O౮4 

. నాకిది తగునే తలయం ;గాకుత్ స్థా! నీవ్ర ముజ్జ్ఞ4గంబుల పతినై. 

యీ+కరణి నన్ను గెలిచిన, నాకీ సీగోల! జీవ 4 నాథా! రామా!. ౧౯ 1858 

. అసదృశదివ్వసా4యకమును వదలుమా సువ్రతా! రాను! య;ీ%శుభశరంబు 

విడునలా. గని యేను 4 వెడలెద నమ్మహే పీరద్రాద్రి దివరంబున 4 కొనుచు బరళు 
రాముండు పలుకంగ4రాఘనవుండు ప్ర ప తఈాపవంతాండు మటీయు శ్రీ శ్రై1మంతుండః పం 

డద్దివమైనసాశయకముం బ్ర బ యోూగంచె బహుళ తపంబునం 4 బడనినట్టి 

, లోకపం కులట్లు థీ ప్రాకటశర రమున, హతము నంగాంచి త యతిజనమున 

క) న దెలిని దె4నఖ . నరిగ చరక రాముల 4 డమ హాంద్రాద్రికీ; ౦త6 చెలిని నొండె4నఖలదిశలు 

. మజియు వఏిదిశలెల 4 నెటేం బశకాకించ చే 
గ wy 

వతలు మునులు చాప4వరముం౭దాల్సి 

యున్న రాము మిగుల 4 నెన్నిరి; వలగొని 
రాము గొలిచి పరనుథరాముం డర, ౨౮ 1260 

డెబ్బదియాజవ సరము సంప్రూర్హము, 

౭౭ వ సర్లము. 

దురు దళరథాదు లయోాభధ్యక రుగుటు. శుశం 

. పరశుధరుండు రామునకు 4 వందనముం బొనరించి యగ భూ NS 

వరతనయుండు రాముడు ని4వర్ణి త్రకోేపుండు శంగచికుండ 
అవ్. లు 

పరంగి యద్భృళ్యుంజై తగు న పేంపతి చేతికొసంగ ఇనాపయముక్” 

ఫోరమును నంత మానిగణ4స శ్లములం గన మ్రక్కె. 'భ క్షత “Ee oy 1361 
Fr =) 

గురువండన మిటులొనరిచి, కరము భయంబున మనంబు 4 గలంగం౦గా నా 

తురుండై తగు తం డ్రింగని, పరళుధరుం డేగా నాత్ర4వసతికి నిపుడే. ౨ 1862 

క జనకా!  నీపరిపాలన,మునః దగు చతురంగ సై న వశము న యోధ్యుకునిం. 

కొను బోవంగాం దగుంగద, యని వుతియుం దండ్రి సి కిట్టుశలనియెకా భక్తి౯,కె 



90 ఆం ధ్ర శ్రీను ద్రామాయణము 

క | జలమును జాతేకముల నుండలమాళించెడు విధంబు4నకా సై నరము నీ. 

యల ఘుతే రాజ్ఞ ౦ గోరెడి,నిలాధిపా! యోజ్ఞ్ఞయిమ్ము! 4 యిక బోవంగ౯. | 

చ, అని రగురాముయడాడిన నిశలాధిపుం డబ్బన నాలకించి వే 

తనయుని దీర్భ బి హువులం 4 దద్గయుం జ్రేనును గాంగిలించి మూ 

రొనియె శిరస్సు నిట్లు నృప4కుంజరు. డివ్విధి భార్లన్రుండు షో 
యిన గతిం జెస్పంగా మొదట 4 నెంతీయు భీతిని గుందియుండుటకా, ౮ 1265 

క, వినకుండి చక్కంగా ముజ్సీయును రాముండొ ప్రీ చెప్ప 4 నురుమువమున. ద 

న్నును బుత్రుల ధర మరల౯ా, జనించిన శ్లుంచె 5 నంతే + సెన్యమునెక౯. ౫ 
ర 

క, పురికేగ నాజ్ఞ యి ఓ భ్వ్యూవరు నొజ్ఞం డలధరించి + భటవారము స 

తరగతి నడువం బే లెను బురము౯ ధరణేళుం డాత్మ4 బొం గెడు వేడ్క ౯. స్ట 

race . ఆయయోభధ్యాపుర 4 సుపు సుండరసతా కాన్వితింబయి మొస్పీ4 యలరుచున్న 

భూరిధ్యజంబులం 4 బభొలుఫొంది మంగా తూర్యఘా మంబులతో జెలంగి 

పన్నీరు చల్లి పుళవ్పముబు పెల్లుగ నె చి రాజమార్షంబులు 4 రంజిలంగం 

'జేయంగా చెంతయు. 4 జెలువారు చుం? జ నంతేట “రాజురాక ము4నంబునింప 

కే, మూముదమ్లులు విశసిల్ల 4 ముఖ్యములగు 

మంగళ ధ్వను లలరార 4 మనుజులల్ల 

యెడల నిండుగ నిలిచిరి 4 గడుమనోజ్ఞ 

ముగ జనాకీర్ణ మగు పుర4మ్సును నృపుండు. ౭4 1868 
శ 

క, తనయుఐతోడం బ్ర వేశిం, వెను బురమున వెబయుచున్న 4 న్నీ తిసురులును వ 

కిన పౌరులు దూరమునకా, మను బేశ్వగు చెదుగుకొనిగి 4 మనము అబరయకా, 

"లే, అమ్మహాయళుం జతుల మ4హోవిభూలి 
నలరి శ్ర ముంఘుతొ తన4యాన్కజన్ము 

"లబ 6 'సాలువం బ వేళించ 4+ హీవువదది 
యం ( ల 

వల నెలీంగడు సౌధంబు 4 భాసురంబు, ౯ 1670 

క. జనులెల్ల నంతిపురమున, ఘనతరమెోాదంబు మాటు 4 (గాలికి నృపుండు౯ 

దనయంతఃపురమున. గలిగిన కోమస ఏ దాగ్ధవితతి 4 గీలొొ_ను నుదిడోళా, ౯ 

"లే. మాదనుందుదునుండె నాశభూదయితు క్ష 

ళత్ర ముగు క”సల్యా సు4మి ట్ర్ లును సు 

నుధ్యమయగు 4 క శకేయియము 4 'సుటియు. గయిగు 

నృపుని కాంతలు. గోయం్య సథ కాయ బ్రతి. ౧౧ 1872 

ల్ో ఉపచారములు చేసి 4 యొస్సు నంతఃపురమునకుం గొంపోవంగం 4 బూనిభాగ్యు 
గ రిముచేం గ "అను 4 ధదనణినుమూరిన నవుంయతశస్యిని 4 యైన యార్షి 



శో 
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కళను గుళధ్వజుకూంతు+లను మాండవీ త్రుతేకీ గలం గొని లోని+కిని జనంగ 
నాకాంత లెల్ల న4త్యంతమంగళ చేషమురం జెలువారుచు + లలితములగు 

తే. కైమవ(స్త్రుంబులను గట్ట 4 సకలేోేేహా, చేవతొలయములకు భక్తిని సపర్య 

లెల్ల నొనరించి యంతట 4 నుల్లవుఐరు వంద్యులకు వందనమ్ములు$వరుస సలివి. 

క, (ధనద భననోపమస్రీయ నిశేతసములనుచేం 4 యవనీసురులక- 
ధనధాన్యగో ప,దానం,బునం దృ క్రిం బొందునట్లు 4 పూజించి రొగి౯ా 1814 

క, సతులంతట. దమతమప్ర య, పతులం గూడుకొని వందథవాది మునిగి య 
9 . a | 

సృలిమసుఖంబులC గాంచిరి, హి తముగ నె కాంతమందు+నిచ్చానుగతి౯, ౧౩౪ 

చ. శీ తిపతిపుత్రు లెల్ల రును + స్వీయపరాక్రము మి ధరిత్రి న 
పృతిమః డెంగ గా: పగుణ4+రాజతతై వ్రియపత్నులోప్ప; న 

చు తతివిలాసముం గని వి(శాలధనం బలశారగా నువ్ఫూ 

షగశతిని గూడి తండ్రి కిని 4 వేడుక సేవల సల్సిశరెంతేయుకా. ౧౫ 1876 

"తే, [ముతీయుం 7 గాలానుసరణిగ 4 మంచినీకి 
డాటింగి స్వీయగుణంబుల 4 నెంతొ సంత 

సంబు నొనగూర్చు చుండిరి 4 జనకునకును 

బురుషనీంహూుులునా. గ్ వం 4 బొల్పుమోఅి.) 1877 

స్త్రి దశరభథుండట్లు మూళ4దంబున నొకకొంత కాలమేగంగంల గేఖకయతనూజ 

యందు దాం గన్నట్లి!యాత్శజు భరతునింగని పల్మెం బుత్ర! శే4కోయధరిక్రి 
పాలకు ముద్దుల 4 పట్టియు సీమేనమామయునై. బహు(మాన్యుండై. న 

యీయుధాజిత్తుని 4 “న్నలమిః దోడొ.నిపోన 3 వధ్చయున్నాండు (వివాహ వేళ 

"లే. మిథధిలశే తెంచి ననుం గాంచి మేదినీసు, రేం ద్రమధ్యమునం బంపథ4వే! మదీయ ' 

భాగినేయుని నంచని 4 మనం ధర్మజ్ఞ ! యతేనికి + జేయు ప్రీతి.) 
క. అని దశరథుండు పల్కిన, విని కై కసుతుండు భక్తి 4 వినయంబులచే 

(జనకునకు యొక్క శ్ర రీ రా, ముని అరుణం గాంగిలించి 4 మోొడంబలరక్.) 

క. తనతమ్ము(డై న శత్రు, ఘు నితో బయనంబు సేయం+4గోరి యపుడు తం 
డ్రిని, మీకఖరహి లేక్చత్యం, బును చేయు మహోత్ము రాఘ+వుని వీడ్కొనుచుకా, 

క్, నరపుంగవులై తన రెడు, భరతుడు తల్లులను వేడి 4 వారియనువుతి౯ా 

యరిగం ీకయరాట్పుర, వరమున కీటు సోదరుండు + పయనము సేయక. 

ర్ం సౌమిత్రి యును బలాథున్ది(డు, రాముండవరాళితో డం 4 ద్రైతియె తగు న 

బ్యూమంకలపతిం దండ్రిని) “శేవునంబునం బూజసెసీ 4 నిశ్చెలభ కీ కికా ౦౧ 

ఆ, మోదమొందం వేసి 4 రాదట రాముండు ధర్మ చే త్తగానం ఉత దండి ట్రై యాజ్ఞ ( 

బురజనులకు హితము 4 లరయం బ్రియమ్ములు, నై న పనుల నెల్ల 4 ఇ నాచరేంచ, 

శ్రుతులను స్కృ ఇటింగిన, నుతివిభవము గట్టయున్న4మాన్యుండు గానక 
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పాంత్రముగ. దల్లులకును గురువితలికి. దాం చేయందగిన 4 పృథుకృత్యముల౯. 

వీ. కాలంబుల నెజీంగి 4 కావించూచుండో; నాతనివై న లీలవృశ త్రముల నరసీ 

డశరభుండును భూమి 4 దె వతంబులు. వెరు లతనిబేశంబున 4 నలరు ప్రజలు 

వీతుఇ రంత సథచ్వ తశీలంబులబనేశాక తిక్కి నథయెల్ల సుగుణ 
లీ een పి 

దొ 

మును ముహాయళశంథ$బున సత్యశె "ర్యుంబు సనునొప్పుభూ పాగ 4€తనయు డఖల 

తే. భూతముల బ్రహ్హాదేనవుండు 4 వోలె నె 

చారికీం బ్రాయతముండ యి 4 నారిలో గు 

(గాధికుంపయి చేసారా రె 4 నవ్విధమున 

నెల్ల వారికి బ్రియగోతి 4 నుల్ల సిల్లీ ౨'ర 1885 

సలీం తండ్రికి శుకర్పూనం 4 దా. 'బేయుచుండియు. గామువఘుంపుయి 4 క న్రుభోగ 

రససమాసా (దన 4 రగోచిత్తుడై సదా జానీపరతంత్ర $ మానసుండయి 

బలితస్వకృత్యజూ4లముల జానకి తీననథము గావించిన 4 సాస్టంతముగల 

దగుట నెప్పుడు నామె 4 యంద యాస కు. నవన వాకృతిమిటీ4 వై జ కామ 

కే, మలరం జిరకాల మపరత+బలితభోగ 

ములను సితాస మేతుండై + మోదవులర 

ననుభవించుచు ఏహారించు4చును జెలంగ 

జూనకీయు రామునకు సంత4సంబుం గూర్చు. ౨ [x96 

ఆ, అళనితండ్రి గూర్భ్బి4నట్టి యిటబ్రాలుగా 

వున మహీజపతికి + ఘనతేర పి 

యయయి వెలసె; నుటియు 4 నామె శుగ్రగువనే 

నందమునను భూమి 4 నతులయగుట, ౨౫౪ 15007 

వీ రాముండు వ్రీరుండై. థ్ రంజి్బంజే సె నావనితను భ రే 4 నినుముడ్రిగ నె 

సంగు ప్రీతిని బొంది 4 జానకి యబరారె భార్య చి_త్లంబున 4 వణిలునట్టి 

యనురాగమును గూశ4నుగు దానిరాముండు ననుభావములచేత 4 నరని తెలిసి 

క్రాొనుచుండేో జనకనం4దనయగు మైథిలీ సూరీ జ్ఞురాలొట 4 సురననితేల 

జె, మించురూూసపంబు నలజాట 4 మేటి ల్ 

వటి వెలుంగునదియాటవ 4 భ్రవునసు 

నతీసికంశును పిక్కలి $ యరసి యజట్ంగ 

నిట్టు చొంతొరువునసుఖ 4 నెజింగి రొశట. ౨౮ 1888 

శవాలను. రోమసు సీతయా సొగం విజహార బభహ్బాకా బుతూకా, మననీ; తదత ససా 
జ్ గన ) వ రం $ీ 

ఇల ఇల క! a Pere రొ wer Mey ఇ క్ కధ. స్, భ్ గ GO} Bs ‘Cy 
నిత్యం సాది సముర్వర 8. అభుదొనికి SS సలుదెనీన విశేసోర్గములన బుట్ట నినపద్యము వాయ6 

ఎడినదని తటి మున బి, 
శ 



బాలకాండము = ౭2౭ సర్లము, బెన్దిల్రి 

ధరణిశర్ణి కుమారుడ, నరపార్థివసుతయు నూప4వై భవయును నై 
పరగు మహీసుతతో శ్రీహరి లమ్మనిగూడి వెల్లు4నట్టులు వెల సెలా, ౨౯ [0809 

జెబ్భదియేనవ న సరము సంపూ రము. 

మిడు కాండాంతేపధ్య ము. యురుం- 

. హరిహయముఖ్య నిర్ణ రగ4ణార్చిత దివ పదాంబుజా! మనో 
హరతనువై భవా! భనముళ4ఖాదినిరంతరసం స్తుతా! మునీ 
శ్వరపరిగీయమాన వనర+ శాశ్వతము కి కిప పద ప్రదావ్యాయా! 
నిరుపమనీలనీరద వి+నిర్మల దివ్యతనూలలోజ్ఞ ప్రలా!. 1890 

ద్రది నుహీసురకుల (విదిత కాశ్యపమానినోత్ర బాప _నంబఃసూత్ర, క్రీక్రి 
పురసుందరీవర4కరుణా _త్రసంస్కృ తాం ధ్ర థ కవిత్వనై భవ ప ప్రథితకీ 8 

జనమంచివంశొబ్దీ4$చం ద్రసుబ బ్రహూణ్యవిబుధవర్యసుప్పుత్ర, థీ వినుతిపాత్ర 

పండితగురుభ క్లో తాండవక్ళోప్లోప పరాభిభయార్యజ4నాళిభజన 

. నిరత కేపా ద్రిశర్మప ప్రణిత మైన 

యాంధ్ర రోమాయణంబున థీ నతీమనొ జ్ఞ 

పుణ్యక భ్యాణకథల చే 4 భువిని బాల 
కాండ మాచం దరవితార4కముగ వెలయు. 

"చాల కాండము సంపూర్ణము. 



తే, 

శ్రీరస్తు. 

ఆ౦ ధ్ర శ్రీనుద్దానమూాయణము 

అయోాధాస్టకాండము ౧-న సక్షము. 

-ంద్ధూర్టూర్రుద్రుం- 

శ్రీకంఠమం త్రజ జపరత, రాకాళీతాంశువ క శ్రశరమ్యా ఏబుథాొ 

నీకార్చితే పదకవులా, శ్రీ కలితమనోజ్ఞ నావ థీ శ్రీరఘురామా: 1 

= (వినివింతు నవ్షీల౯ా జర, గినగాధను రామచం ద్ర 4 కృతినాథా, యె 

ట్లన], మేనమానుయింటికిం, జనువాండై భరతు[డపుడు + సహాజు ననఘునికా,౪ 

. సతతాంని మషూదనుని౯, పూ తునిం నొనిపోయెనన్నశ యెడ చెంతయుం చీ 

వి తనరువాయణకౌెట నతం, డతనీ౯ సేవించు చరి] 4+ నట భరతుండుక. ౧ 8 

మేనమామను యుధాజిత్తు + మేటిఘోట 

కములు వస్తాదులిచ్చి నెశయ్యుమునం దన్ను, 
సత్కరించుచు. దనయాత్త్య4జన్యుమాడ్కొ, 

లాలనము సేయుచుండ నుశస్థమున నలరి. ౧౪ 4 

తన తమ్ముడైన శత్ర్రు,స్నునితో నినసించె నందు 1 గోరినరీతి౯ 

గన నగు నుపచారంబుల, ననయము లాలింపంబడుచు 4 నందుచు. డృ ప్ర్తీక్. 

. అలరుచు నిట్టులుండియును 4నా సవాజన్లులు క్స్భ లాత్మ్య లో 

“" దలంచిరి వృద్ధుడై. పరగు థీ తండ్రిని బల్మిజు; నెట్లు మయంగా 

లో 

గలండొకా ఘాభరంబిత నిశకామముదంబున రానుచంద్రును 

జ్ఞ వ్రలతర యావరాజ్యపద 4 భారము బూనంగం జేయు టొప్పుగా. 3 6 

ముదిసిన తండ్రికి ధు ఫూ చూపం దగకా సల్పంగం దగిన4సమయ వురదిగెడిం 

గద దాన ధర్మ రోలోప పం, రా హూదనుం గదా యనుచు జింతం 4 బూనిరి వారల్. 3 

సత్పుత్రలాఖై క క4సంసన్ని తాంత తేజస్కు_.డౌ దశరథ తావి భుండు 

మనమున. బెజు దేశ4మున నున్ననారి మహేంద్ర వరుణులు నా4నెసంగు ప్రీతి 

' గల యట్టివారల 4 గాదిలితనయుల భరతశ త్రుఘ్నుల 4 నిరున్రరను ద 

లంచుచుం దనయులు 4 చెంత లేకుండుట యే లోప, మేమున్న 4 చేమియనుచుం 

కే. దలంచుకొనుచుండె నతనికి 4 నలువురు సుతు 

లరయం బురుషర్ష భులు గాన 4 నాత్మ దేహ 

ప్తి 
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గ్ ము, 

సీ రా 

డ్, 

ఇ” 

Or 

శే 

CREE 

(WU) 

జనితీభాహు చతుహ్కు_ంబు 4 సరణిని బ్రియు 
లైరి కాని భేనం బిసు4నుంత లేదుః ,౫ 8 

ంచయుయై రామగుణనర్థ నము, ర్భురుం- 

స, భూతముబలోన శశధ్భతి, యేతీరున వెఎయునట్టు 4 లే రాముండు౯్ 

టీ త్రం పతిపుత్రు లలో, ఖాాతగుణుం డధిక తేజు డై చెలంగుటచేలా. ౬ 9 

సనకున శెంతయ.. బ్రీతిని, జనింపంగాల జేసె నుణీయు 4 సవుధికగర్వం 

బున విజ్ఞవీంగు రావణు, నని మొన బొలియింప( గోరె శ యనునులు భ్ శ్రీల, 

తనుం బ్రర్థింప సంగ నిత్యవస్తువగుచూం 4+4దా న స్ లీ చక్కి యే 

వనుజుల్ వాసముచేయు లోక న రా4నుఖ్య! శసోనుంసునం 

జనియించచెంగన భూరి తేజు సుతుం గాఖసలా పాంటి దాం గాంచి జీ 

ముని వజ్రా యుధు, గన్నయయ్యదితినా 4 శోభి లై చత్యంతముక. 11 

రామచం(ద్బుండును థీ రమణియలానణ్యుం జ దార్భ ముఖము లై 4 ట్రగుణము 

బణరనొప్పెడు; ఏర్య4+కలితుండుం బరగుణ మందు దోషము. పూస నరయునట్టి 

నగుననూయ యె లేనిశనగుచి గమున నొప్పు నటుగాన భూస్థలి4 నుందు నెదుక. 

గొాసబ్యయొక్క * ఫశ గాని తాద్భశపుత్తుం గన్న వంక క-కాంత్ర 4 గాననరాదు 

సకంగుణముణను డశరథునిత్ సాటి 

మై చెలంగు మజియు 4 నతేండు శుద్ధ 

శాంచచిత్తుయగుచు 4 సెంతయు మృుదువ్రుగం 

బల్కుల బబ్కాండెపుడు + పరుపముగను. ౯౮ 12 

తనగో జివ చేయ బనువవృుచనములు వల్కి_నను వారిథచంనంబున6 బి 

ల్కను దలంయపండు మృదువుగ నే, మననుల రెడునట్లు బదులు4మాటలుపల్కు_౯. 

తే. *ఎన్వ రే నొకయుసశకార 4 మెట్టు లేని 
చేయనది యెంతయు౯ స్వబ్బథమే యయినను 
సంగతా మో వమునుగను; 4 శతముణయిన 

యపకృతుంం జేయ స రి యింసం 4 డాత్మ్మ యందు. ౧౦౪ 14 

దీనికి చే పసు, దానన నునమును స్వచకీకృతమ్ముగు + చంవముసనొ 

నర్చిన జ్ఞా జాని గొ 4నం దబంసక్యుండు నసకొరశగేముల 4 3 నైన సుజీయు 

న ప్రశన సృంబుల + న భ్యాసమును జేయు సమయంబున ౦దును 4 సజ్ఞనులగు 

"జీరంగా "వంశేంబు 4 నూరు నే చేవని యరయక నాగ, శయుందు స్ట్ 

వృద్దుంగు వారితొడనె+న్నేని సూక్ష్మ 
మురగు నాభారములబను, జ్ఞా4నులగువృద్ధ 

తః టం గాలి . 

1 'ఈసద్దుణములుండుట ముహాపురోసలకుణమని "| సృతికలరు, 



అయోధ్యా కాండము = ౧ సర్గము. ల్ల్పగా 

వితతితోడ వేదాంతస+ద్విషయములను 
"జెప్పుచుండును బ్రీతిమై థి శ్రీరఘుపతి. ౧౨ 15 

తే,  సంతతపరంపరాగత4నం ప్రదాయ 

విషయములను ను నయస్సుచే థీవ వృద్ధులయిన 

వారితో బల్మ్కు_చుండును $ బరోకితులను 

విడిచి యొక తఈణమైనను 4 విరతిగనండు. ౧౨ 16 

. మతినుంతుం డగుటచే $ మనమున లోకరతణచింతం బూనును4సాగ్టంతముందు 
మధురంబుగా నెప్పు 4$ మాటాడు; నీచునితోనై. నం దానె ముం+దుగనుబల్కు. 

బి బ్రి యముగ చేపలు... (వీర్యవంతుడు సనయ్యుం 6 దచనగొప్పవీర్యంబు4దలంచి విన్మ విస 

_ యంబు నొండక గర్వళనుందక యిదియెంత యనియెతేలంచు స4త్యములుగానీ 

"లే, కథల బలుకో(డు, మును పలు4కంగంబడిన 

వృద్దులరు చేర వారల 4 కెదురుగం జనీ 

పూజలందన్పుం, బ్ర జలనుం 4 బూనీ యలరC 

జేయు గావున. స్జలు రం4జిల్లి యుంధద్రు.. ౧౪ [1 
కు య 

క, అనురాగము వ్రజలకు నాాతనియందును గల్షియుండు + దయతో విప్రా 
ఫీని బూజించును, శోధం, బును జంపి చెలంగుచుండు 4 బుధజననుతుండై . 

ఉ. దీనుల. గాంచి ప్రేమను ను4దింగని వారల కోర్కి దీర్పంగాం 

బూను సను సధక ముల 4 బోల నెటబుంగును; నెల్లవారికి౯ 

దాన భయంబొసంగు నియశతేంబును సంతతమూాని శుద్దుండ్రై 

మూనసమందునే నితర4మానవవి త్రము గోర కే తగ౯, గ 19 

2 దితషకుసద్యంశ 4 వృ త్తికిం దగనట్టి దాశ్నీణ్యదీనాభి 4 రతణాది 

ధర్మ వుం దెప్పుడు 4 దగిలిదయుండెడు బుద్ధి గలవాడు, దుష్ట్రని4 గృహము న్స్ట్య 

సరిపాలనమ్మగ 4 భాసిల్లు తనదగు మేత్రధర్మ్య మునె ప్రశ స్తముగను 

భావించువాండు; త్త: సృవభారిక దిబే భ్ న్యమౌా స్వర్లోఈ ఫలము గలుగు 

తే. ననియెజింగినవాండు, ఫ4లా వి వీ లేని, కర్హములయందు నాన క్ర్రిగలుగకుండు 

వాండు విద్వాంసుండైై ధర్ష్మశ4పదవిరుద్ధ, కభేలయం దాదరము లేక +క్రాలువాండు, 

సీ, మజియు నాఘాపక(మారుండు వాళ్, వై దికనిషయముల్ 4 వాజమందుం 

జర్చింపందగినట్టి 4 సనుయంబునం దు శ్రరో త్తరంబుగ మంచిశయు క్రిమాజు 

ఛభవ్యమావాక్కుల 4బల్కు6 బ్ర మాణమ్ములను బృహస్పతి భంగి; ననవరతము 

నారోగ్యముం గల్లి థీ యతందుందు యానన మతులమా వాక్కును4(హారి దేవా 

కే. మునుగలిగి చేశ కాలము4లను నెణింగి య్య 

యలనుచుండును, నొక్క స4ర్యాయ మొరుల. 

pen 

eo 

red terran tiete కాటుల బ్యా శకాలు cat hig 0 

1 ఇప్పుచుండును--కథయకా అనిమాలము అనగా ౬ జర్పించుచుండునని తాత్పర్యము. 

2 శత్రలోచితమతిః -తనిమూలము, దానివ్యాఖ్య కిది తనుంగని , (గృహింపపలయు. 



Pao ఆం ధల, నీను ద్రామాయణము 

గనిన వారల ప్యాత్చార4మును నెటుంగు 

అక 'డొక్క_ంజసాధు 4 వని యెతీలిరి. ౧౮ ప్ల 

రనూనేక గుణాభియు కుం వగుచులా 4 భనల్లు సప్పార్థివే ఫ్ 

ముం స్వకీయసద్దుణముల౯ా 4 సర్వప, ప పూ న కో 

ర్యరతుండై. వెలినున్న ప్రాణమున రకా 4 శా ణేందుచుక్ స్వ జో" 
, రేరారమింగా “ప్రియ ముస 6 వన్ను6 గనుచం4దానం టృన ర్హిల్లె. దా౯. ౧౯ 

వ వ్రతేసివ్యల౯ శౌ, ను శపద్ధతిగాం దీర్చి 4 a లిక ర్ంబుల 4 జరపీ సొంగ 
rom 

'వేదార్థమున సాఘ4బ్బృందముపుంబున నకల “నుం త్రము లేక4య ప యోగ 

wo” 

నశరభభూ'తి 4 తీ ల్పజునికా మీంచి భరతా గ జాండ ఇ తా ' సుధ వెం సె 

"తే, మటియు మంగళ తరవిత్ళి మాతృ సంశ 

భాసురుండు నిర్ణ" 'వీయుం 4 బరివంనము 

నొందనట్ట మనస్సున 4 నొపషువొ6ండు 

సత్యనచను డు సన్వ స్తళాలి ఘునుండు, ౨౦|| న 

నీ *వయసున. బ్య © 4 బహుధథర న. తేగుభూనుయః ఎమేన4చాను ఫా స, 

పద్ధతికి నేంపబడి ధిర ,శామారములను నాయాశాలములను జయ || 

దోగినదీత్రి సెటీంగి్ 4 థన నమేది మజింను సడి పేర, యుగ ఫ్ర) *ః పు ie ఉను 

నికసందు బుద్ధిచే 4 వెస్ లోకంబున సంెకిడిశము నా4థఖభారము::ను 

తే, దనరు న్యాయంబుం-దెలీసి యళ4ద్దాని ఓయు 

శ్ర నబరారి పనయంబు 4 వాం గల్ల 

మనములండలి విషయంబు4బను లి పెదు 

నట్టి వికృతుల నొందక $ యణ నశయయు. ౨9 4 

. తీనయూహా పణము నొందిన, ననుకం 'బలియంగం బప 4 లె వాజింగ నా 

ఘనుండలరు, నుం త్రీవర్యూలు,తే నుం 'ునంగమెంయు మండు4 థో రభ సుముందుకొ, 

తే, అతనికి 'ఫంబు హార్షంబు 4 సగము 
ని ఫలమును బోరదక 4 క ప్యుణంగ (క్ 

జనవ. దానార్లన నములరీ4డి నతండెటుగు 

సురగు! రువులందుం నద 54 గ్రము దృథము, ౨౨ 26 

MT ip mn 
(“| 1 ఇ AES న నతు శ్రీ స్థ? అని. పాంటు ము, సృహ ను నం pm 4 | HD న CT 

wr హద స్త్ర స సుం. 

2 నరక మాళ్వా స్త మూడో bp న , TR సనుయా కా హ్స్ అక లా్చో విభా 

రద8-అనిమో టము, దీనియర్థమును వ్యాఖ్యాన అట్లని; దింటిదో | సత్య్చారమున 1 కే చేన్ మి అలియా 6 
ఓ 

దగు, లు 
Wy) i wr ఖీ ' గ 
ur th శ ' 



అయోధ్యా కాండము = ౧ సరము, బ్త్చిర్రి ౧ 

రొ దృథఢభ_క్రిజనితమా 4 దిన్భ విజ్ఞాన ంబు స్థిరముగ నాతనిం 4 జెందియుండు 
నీచులయర్థంబు థీ నీచసాంగత్యంబుం గ. 7 కొనం డాతండే4కాలవముందుం 
బరుషంబుగా నేరిం 4 బల్క_(డలసత లే  శెప్పుడు శాస్త్రాళ4నేచదువుచు 
నపృవుత్తుండు గాగ థీ యాత్ర ,యోహంబుల బరదోవములకీతి 4 నరసి యజ్ంగి 

. తగినరీతిని శా వ్రత శ్వంబుం "జెలీసీ 
యొరులుచేసిన యుసక్ళతి 4 నొగి నెతింగి 
వారియెడం బ్రీ తిం గలిగి యెళవ్వాలనేన 
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తే, జూలు శ్ర శామచంద్రుండ 4 పూలనుండి 

తెనం గ కొను భ్యమరంబుతీరునం దన 

ప్రజలనుండి న్యాయంబుగ 4 నసువు గొనెడు 
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చే. మిగులసాముగ గ్థ ములు గల్లి 4 మించు మర్మ 

సహితముగను ధను ్ వేవసరణి నెటింగ్. 
నట్టి వారలలోసష్టు+ డై వబలంగు 

నతీఠరథుల వేగం బూజ్లితుం$డై తేనర్చ్భు,. ౨౫. . a =. ల! ప్ర 



280 ఆంధ్ర శి ను ద్రామాయణము 

చ, పరులను దంచి నవూస్కొ నిన 4 వారం నొరు తొ సెసోయి భి 

కరరిపుణుం ప: చోటుని 4 శాపుగు షు తెలం నోటమవాు ౯ 

స్థం రము నిల్ల నొ అస్ సథ చ్శ్ము గా జడ రేగి నొందును 

న_ర:ీని దాని మూగ గ నును 4 గౌొసచణంబును జ యునుండేంయు క. MF 38 

జ hy 

క తనసేన పనతన నన యనుకులుము గాలా నిల్చి 4 యురగ! నొ ం౮ం 

గను వగసష్ట్రాహము?. బన్ని నతాంగము దానిం గాన ౨ మ్బ ననండుకొ £84 

és, ఇట్టవాండు గాన 4 సెప్పు: స జరుగు లో చపణంగు నట్ సుఖట్రరాసునుటును 

న్నహమునం 'బనంగ 4 చేరి కోఫంబున, నచ్చి ఈల లేరు 4 సొ గువమున.౨౯ 
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ర్క 
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ధరణికిం బ్ర భుండై, యి పే, కరమాయుతుండగుచు నుండగా నెప్పుడు ని 
కృరమునమునం 'జూతునా? వాండరయయల లా కాభివృద్ధి 4 నాత్మ ంగోరు౯.శీర్ 

భూతలే ఘసతతకరుణో, వేతుండు తలపోవిచూడ 4 సృష్టి దండయి వ్ 

ఖాన్టితింగను పర ర్ల న్యుని, భా తి౯ సంతాసహారుండు 4 బహుడాతయునౌ.3౭4 46 

లోకుల కెళ్టం బ్రయుంచగు, సాకం కొను; యమసురాభు4నాథులతో నా 

ర్య్వాకలన. దులు చేయగుల _్రాకటమలియందు ేవ4పతిగురుసముండౌ. 3౮6 

. గిరితో ధీరత్వంబున, సరియగు; నాకంచు సుగుణ4నంపద వెలయకా 
ధరనొప్పు నిట్టి సుగుణోత్కరసుతుండీ నయసునంచె 4 మ్య భ రమూాన౯, 3౯4 

కనులారం గాంచి స్వర్లం,బును బొంద జాలునట్టి 4 భరిసుక్ళతే మొ 
స్వునె నాకు ననుచు. జింతిం, చెను 4 నశరథభూవిపాల $ జిప్లూం డాత్త్య౯ రం 

. బ్రికరనశెంద్ర దొర్ల భము 4 లెన్నం బ్రనీద్ధము తెలలోకసం 
కతవినుతంటు లారయంగ 4 సై జములుళి గణనా వ్ర మేయముల్ 

విం త్రములు శిస్టసం స్త సనము 4 నే గనియుండు గుణరబులొప్పుంగా 

శీ తిపతిభూామణంబనుచుం 4 జెప్పంగ నరుని నాత్ర సంభవు౯, ఈం ర్0 

. రానుచం ద్రుఃని ) జూచి యూ4రాజు మం త్రి 

నరులతో రూడి యోజించి + భ వ్యయాోన 
రాజనిమున కర్ర్యనిం జే జయ 4 రమణ నెంచె 

నంత నుత్చాతములు దోంచె 4 ననని దివిని, ర్వ ర్] 

. అంతరితమ్మున 4 నప్పుడు గల్లిన యుత్పాతీములంగాంచి 4 యురుభయంక 
రములౌటవుతివై భ4వ మున (గ్యాలును గానం దన దేహామందుంగా4ననగుజరను 
దలపోనీ వేగంబ + తలంచినపసొ దీర్చ నౌనని మంత్రుల 4 కాత, త్త నిశ్చ 
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వలయు నీనుపోయతినని 4+ పారి ర నుండు, రర దరి 

తనమది 'వేగిరింపంగను 4 ధర “దు గ్రేముడౌట నాతండు౯ 
జనకును లోకసంతేతికిం 4 దక "మేలును బ్రీతియుం జెలం 

గను దగినట్టి కాంమునం 4 గాదిలిసూనుని బట్టభద్రు (జే 

యను ద్వరనొంబె నంత నతం 4 డప్పురవాసుబ. బెద్దవారల౯ా. ర ర్లి 
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4: 392 ఆంధ్ర | శ్రీనుద్రా మాయ ణము 

తిని విలివింపాం శోకయచతిలా జనకం బిలిసింబం (౫య్యు న న 

నతు లున్న తావులును 4 బాంంగ దూగమునం Hoo. గద 54 
జ 

ఆ. వాగు నను" ంగేశపాొటీ యా ౧స్యంబుు చేమినా రృంబంప 4! ఇనోజ్ఞ 

కార్య డం వీ కం 4 గయకు యుగ దీని, వివయంయగాునటందు 4 ఒక్టసించి. 

క్ల దూతం) ఇ టునల శ్ ల (హి. అ |. buy 4 Sen Dh py 

హూూనుంయి రాగ వారం, "కా థస్టమ3 కొసం hag నగ గ్ సాము డొ, 
wd 

ళీ స at oa [0 సు ఫ్ wi ' లో / అ" గ శ | క. | | Wr త | w, | ” Wy opt 

* కలికి చి ఫో DINED గారె సంద! గే గు గన ఫి వాలం శత టి row " సనో 

౯ 4 | a . pe wr ఖే ల ఖో wap శ wi ! 

జ నిఖఎభాావణము'ం ద్యాను సంగ క. అగ “మంగ న వారి! 'ళ౮ొ 
om i 

2 తన స్ఫృ సనం టి 5) జను, న షా సొ గాం నంసాజునరీ వం ఖీ గోగం తీట గ్గ 

ర్ #4, 

(ని నికి రను నుల; "స్క న! స CBO 4 స. స" "ధు రత 
న్నీ 

లో 1 “oe yt gn" 1 rl” " "ఈ ల (స! | గ. a 

ఫ్లో ళ టన గం థ్ Ay యఖ గ ri, CH PN స wd Nn చ్ న్్! వట్టి! 4 yyy రనుణుల్
. 

చని సొలువుఘూటమును ; Hye a న. అ... (ల్ రణ 
fa 

చు నని ధండరుల ర ముగం 4 గాంచు ను మసన ౦ 
wm Ty జ అ. గి pM a a tat wi) CU ATO pe OE 

Hae a ns hn NW" wom PE వ. we et, is pe fl ల 
NCE HON TAT) ఛీ ED SOYA PIP గ HO “గా 

be 
a గంత ॥ Ww టి k ట్ర oh జో సీ... nt a i, గ్య ॥ ఖా by) J భో (1 

నన్ గొగపుటుకి Ca “hh నివపథలెంబుగ, సివి NOE AW అటి ను దంట 
ఖలీ ఖై 

' ళు స ళీ ' . ॥ ఖు ఈ "ట్లు ల 

విశ యమున ల అ. న 14 ఏనుని మాటి! JRO EE, op శ (() 

య, మీదినీళు చెంత 4 ములగ గొ జం 

షా పచున్నన లప ఉరుాటనీ "ద 

జ సంనికాయ(సహీ ముర? "సను Ey 

ననురనహి తుల" సుళరాభసుగ తి. జం ( 
న oo 

| * gh శ్ తల్ "i గ (| మొదట స నము సంస్తూగ ము, 
DB a 

న. 

క్ల గుండం. ల" SET Da తమను om, ంర్చురై స free uo) | DID wae on Sea py స్పృళీగీంచు Je fon 

కం తరువాత్ దళరథుండా, సరిపన్సును గనుదు హితము. + బృ ఖగము స్పా 

శతృరమును నగువాకస్టంబును, * ఎరికించి ర్ నాదింప Hoy స wd”. ౧ 62 

సీ, గంభీర తాచ్చర్వ్య+కలినవ మ్ దిక్కు. మాణు(మో్తోయించును ఈ మూ; ;చేంద్రు 

మహినుకు. వగినట్టు 4 నుంజుళంబయి యనుపనుగీసనాకి వ్ రళిసములొలు Te 

గంఠస్వరగంబు ప స్ప4కోశింప మీఘంబుగణిదాను షేంంగును 4 శృతి లేంద్రు, 

అను గాంచి యగ్వుడిశట్టన యె బో) )సం యు 0 ము రజ ద్యని4య్యది తేన) 
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అయోధ్యా కాండము = ౨ సర్లము, 2ికికి 

భంగి నాపూర్వులా రఘుశ ప్రభువు మొదల 
యిన ధ రేంద్రుల చేతం బ్రీ,+తిని ద౫గంగం 

బాలనము సేయంబడుట మోా+4భవహృ దయ 
ములకు దెలినీనయ'ె గద 4 సులలితముగ. ౪ ._ 6 

ఘనతరతత్కులోద్భవుండం 4 గావున నేనును నాకుం బూర్వుళై 
తన రెడు రాజ శేఖరులు 4 ధర్మ పథంబునం బోవంగా సుఖం 
బునకిరవై న యయాయమల4భూతల రాజ్యము చాలసౌఖ్యముం 
గనందగునంచు దీనికి సు4ఖంబును గూర్చంగం గోరితిం జుండీ. ౫ 64 

= అరయుచు నేనును బూరలు, చరియించిన మార్గమున నె 4 చరియించి పమ 
దరతింబొందన వస్త కీ న్కుసరముగ రవ్నీంచిలిని బ్రీ*జలను సతతము౯ా. ౬ 65 

= అడ్డ గింపరాని4యట్టి శరస్టమ్థునం, డెలిగొడుగును దాల్సీ 4 నిలిచి మెక 
రీతి రాజ్య మేలి + భూతలమునకెంతొ, హితముం గూర్చుచునె వహించినాండ. 

* చిరకాలము జనులకు హీత,కరముగం బాలించినాండం 4+ గావునచె కళే 
బరమాఛ త్రచ్బాయ నె, జరం బొందెం బూర్యపఫటిను 4 చనె దూరమున ౭ 
పెక్కు వే లేడు లాయుస్సు 4 వెబుగ బ్రదికి 

నాడ దాని తనువు జీ4ర్ల త్వ మొండెం 

బని యొనర్వ్పయగం జూబదు 4 గనుక నేను 

నింక విశ్రాంతిం గోరెన 4 నీడ్యులార, ౮ 68 

. ధరణ్శా ర ముతె న శరము మహ్మోై ర్యంబు లోనా గుణో 
రొ షె న. 

త్క_రముం గల్లియె రాజ్య మేలవబయంం 4 గాకవ్వి లేకున్నచో 
సరిగా దింద్రియనిగృహాం బాదవచే 4 శౌర్యోదులుం గబ్బ వే 
కరణిం దాల్సగనా మహీభర; నుజాం4గా దుర్భరం 'బెన్నంగ౯. ౯ 69 

జరనొందినాంశం గావున, ధరణీభారంబుంబూని 4 తాల్ప నలనీతి౯ 
బరికించి నాదుశనయుని, ధరకొడయనిం జేసి నరహీ4తంబును గూర్చకా. ౯ 

. అంతరంగునై న యట్టి యీాభూసుర, వర్యు లనువుతించు 4 భంగింజేసి 
భూసిభారవహానథమును మాని విశ్రాంతి, నొంద నేను గోరు4చున్న వా(డ.౧౦ 

రాముడు నాకు జ్యేస్టసుత$రత్నము శౌిర్భమునందు సాటి సు 
త్రామునితోోడ, వై నులపు4రంబుల aS సమథ్థుండె వముహో 

ద్దానుగుణాళి నాదు సమ్మతేంగని గల్లినవాండు పూరువ 

సోవముబలాముండీ జగతిం 4 దోంెడు ధార్ష్యికులందు మేటియా. ౧౧౪ 72 
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క్రిత _ ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము. 

సీ, “బవునాయకంబులై 4 పరంస ముజ్జగము లెవ్వానినిబ భువు గా4బడనియధిక 
ముగ నాథవంతేమ్లు + లగునొ యట్టిను తేజసుండు లధ్మణా గజము డునయి తగ 
నల రాముచంద్రుం డెోఅయగుమిోకుంద గునాథుం చేజూల కాలమో4యిల భరంబు 

ధరియించి యుంటి నళడ్దాని నగ్రాత్మజునందుంచి యిట్టి మే4లవని కొనరం 
తే, గూర్చె గ్లేశము విశనాడం + గోరువాండ 

ధరణి భారంబు. చాల్ల్సి వా4ర్భకమునొంది 

యలసీయున్నట్ట నాకు రా4నూభి షే. 
కార్యునునురూప గసలదమై 4 శ్రాటునేని. గర 74 

ర నేనిక్కా ర్యముం జక్క_(గ మానసమునం నంచి మేమ 4 'నుకొనుటయు నిం 

1 పినగటి మోకుందో (చున, యే నాననువవినొసం గు. 4 డిస్సండ శు మోరల్ ౧౫ 

క్ల అనుకూలమైన చే నిప్పని నాకు ముజటొగ క చాని4వంన గు'ే చే 

యను; మిాయనుమతిం గై కొన,కనేనుమా గ గ్రమెటు వేమం4గలుగు దుంజెపుండా, 
క 2 ఎదినీకుం ద్రియమొ యయ్యది, యెదగగుం బేంఏంగ నందుళగేని సుతు౯ా స 

త్పచనుం వస్ సేకింపంగ, నుదిత వ్రీతుండనె న 4 నొగి మిర్యాల. ౧౫4 ₹1 
స హిత కార్యము వేతాక్కటి, దుతులం దోచినను జెఫ్థ థీ మానక నులి యూ 

వృతం బతసపాలియగు తా,న తగణ యాణంచి చేయు 4 గృ త్య ముకం కుకా, 
తే, పకుపాశేంసు లేనట్టి + పరమచి త్తే 

ములను సనరారు 'నుధ్య్రస్థు 4 లొలఎసీ వేయు 

నూవా యింకొకవిధముగ 4 నుండునది వి 
చారచర్చను నత్సల4+సారమొసంగు. ౧౯. 79 

క. అని దశరథుండు స్క్కా_ంగ, విని యయమాసభనున్నన్ఫృపులు $ వృష్టైదుండగు మే 
సుని గని నెమిళ్లు కగోలం, బొనగించఇెడుగీలి నతనిం 4 బొగడిడి మిగసుంఎకొ, ౧౭ 

చద. జను లట నున్న వారు నవస | స్తు దాచిన నవాక్కు_బఐ౯ా మునం 

బున బెనువొండి నుంచిదని 4 పోల నచింసం నన్గీనంబు నై 

త్రి నిం జెలువా రలబెల్పుచు., ల ఎ4లిధ్వని క కలం జేయుచు౯ నగ 

ల్పానొకొ స సభావిమానమన 4 శోభి నొక్క మొగిం బృవృస్థము. ౧౮ 8! 
. తావృద్ధుయాట నాళత్త్యజు యువరాజుగా స్థావీంపందగునను థీ "భర ము మట్ 
మనుజుల కర్గసా+ధనమొను జెలిసిన యననీపథి న వచించి4+నట్టిభాన 
ము చెటింగి గా (ట్రావ్లాణుల్ 4 నునుజేం దు లునుబొరజాన పదంతో జ నాధ్వసాధు 

వులను యోజించి యి4మ్ముల నై కముత్యంబు నొందుచునునముల+ నొక మాటు 

rae 
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1 సున * -అనీమూాలము. టినివాగ[ఖన సరి, సి నంగ హింస నాయ 6 అనురూసన్సవై 'నాథః-అనీ మాల దీనివ్యాఖ్యననుసరిం:ది నం గృహీంది యిట న్రాయ 
బడినది, 

బై వ్యాఖ్యలో ని అనతౌారికభాన మింగు గనంబడు. 



అయాధ్యాకాండము - ౨ సర్షము, బిల్ 

తే నిశ్చయము చేసికొని నృద్ధ4నృపుని గాంచి 
పల్కి_రిట్లని రాజేంద్ర థీ బహుసహా స్ర 

వత్సేరంబులు జీవించ $ వార్గకంబు 

బొందితిపి గాన నీ జ్యేష్ట +పుత్రునింక, ౨౦౪ 

క. యువరాజుగ నభిషేకోత్సవమున నలరింపు మేము 4 స్వాంతమ్ముల భూ 
ధవవర్య; మహోాబాహూ, ఠరృఘువరు నుహాబలుని. 'బెద్దక్డుకుకో రాము౯. 

చ. డ్వోిరడవరంబుసై నలరి 4 తౌోానిఛ త్రము నీడ మోము సుం 
దరముగ నొప్పిరా గను([దమ్ముల' విందుగం జూడంజూడ ని 
ర్చరనుగు కాంత, గోరెదము 4 పార్థివస్త త్తమ! యంచు సభ్య, లా 
చరమునం బల్క_ నానృ్ఫపతి 4 తద్ద దయ పు మదం బెటింగియుక ౨౨౪ 14 

చ. తెలియనివాడు వోలం బలు 4 'సయనిమాటల. బల్కె నాశయం 

బుల మతి తన్హుఖంబున నె 4 పొంకముగా. దెలియంగంగోరి భూ 
తలసతులార! మత్తనయు 4 ధాత్రిని బూనంగం జేయంగోర్కి నా 
కల"రెడినన్న యంత నె ధ4రాధిపుంగా సుతు మోరుంగోరుటల్. ౨౩౪ రిగ్ 

"సీ హింసకుండై న యూ+4పృథిపీళు పెనుభారి తప్పి మేమెల్లర 4 మెప్పుడింక 
రామునిదగు సుఖ4రాజ్య పాలనమును గనుదుమా యనుచుంబ+ల్కినటునాకుథ 

దోంచెడి)ి నేలముం+దును వెన్క_లెన్నక' పల్కి_తి రిటు మిరు థపల్కుటరయ 
నుత్పాబనం బంత4మంచిది గావని యో, నాఫువుండు సుగు4ణోత్క_రుండయి 

తే, నన్నుమోజేడు ననియొ, నే 4 నెన్నంజూల 
సందియము నాకుం గైడ్ 4 డెందమందు 

నేల రామాభిషేకంబు 4 నిచ్చగించి 

తిరొ యభథార్థంబు యోజించి 4 తెల్పవలయు. ౨౮ 86 

క. "నేనజువది వే లేండులు, మానితీసుఖమన్న మాట 4 మజుచుచు ధర్మం 
బూూనియె, పాలింసంగ నా,సూనుని యువరాజు గాంగ 4 జూడలమిరల్. ౨౫% 

2 కోరితిరో యపరాధము, చేరెనొ నాయందదెట్లు 4 వెపుండా! నాకు 

మోరన్న నాధ "జేళులుం బౌరులు జానపదు లెల్టం థి బల్కి_ రతనితోకా, Dy 

తే. ఓముహాత్శ ! నృపాల ! బ$హుశుభ గుణము 
లెన్నియో ₹ తేజరిల్లు నీ4కన్నకొడుకు 

నందు, చేవ, ప్రశ స్తగుతణాళి గల్లి 

"దేవ నసం శాళుండయి సుబు(ద్ధిం జెలంగి. ౨౬.౮ 89 
orem చత మ | 

శ్ యు 

coopers 15 క m7 

1 ¢ తీనిశ్లో కోకి గానము ననుసరించి యిందు గొంతే వ్రాయ ౧డియె ననీ ె లియునది. రాజా 

నన్సంకయో౬.యం మే కిమిదం (బ్ర్రూశే తత్వతః? 9౮. అని మూలము. 

సి ఈపద్యము గోవించరాజచ్యాఖ్యలో ని సారాంళముగ (వ్రాయయుడినది. 



శ. అం రోసు శామువంపును, 2, 40m ప్రీ న్ బుక జీయంగాం 

ఎ ంనియున" గుణంబులు RYN వచియి.౦గటుము ఇని సెం గ్ 
ee) 

wie nye సెం గా ఇ బీ? గ నలుసు న ర్స గ రిని ః ము ఖమ్మ ్ర పణం దే వగాాంట్రముం 
Heh క ఎ శ ( 

వ తు సరా కముండు భ్ 4 వన్వయ: గాముంలోస మటోయాా, ౧౮ 9) 
ళో Oe అ eo) ne తే సథ తో a wei |. mm a / ల 

స్ గారి సని తాముం,: సృమ్బ్చుాముంపుని 1", స నను 4 ఇ్యూపా౭ా! గ్గ 

ల్ల ॥ జో నశ జం కీ u Wey " ఇ జ న yy ఏ | ఖో ఇ > go ఆ బ్రుందొను, గిరిం న వాయు గుండు 4 * సన్లు చ గిం సుల. 
గాల దా మళీ 

కె ఓక్క. రాముని సంస" ఇదే 4 యొ: వ వరుగ 
జ 

ఢి ద సంపమ్ము సల రెడు. త దానే యుగే 

హ్యామును నోం శీ వాని 4 to 

షి ఖు "నాదం ద్ర సూ |! |. Mooi. mE" | 

స ప్రజలకును సుఖసంట సీని గూంన్చంగం జంద్రునిం నే 4౧తో యతండు 
యమయను గుణమున 4 బాది దీనిశ టి స్యన్బవాన్సత 4m సే స్ 

ఏంక్టంబునందన iy 4 సా తాట సాటి, మగు; గగ న. ॥ సశ సుగం 

సొధుళలుండు, నమిఖీ రాహు (స్ UI fy Man ఇంగ్ల ముు)( Ansan iw: YE 

తే. సేయక ఊమించువాం స పీతలను 
౧యమున వక ప్ర ఎ సవా శారి 4*నే ని నాకిని 

Kh eee 

డించుం; ట్ర యనొాడది యితరులు 4 కంద మేని 

యు సన కర “స్వయం ట్వ IN 4 గహ. కీ ము. 2 98 

క్, త నవశమున నింద్రయగణ,ము నుం16గౌం బీసీ యశనండు 4 మువయొందుం జుమో 
జీ ళ్ wa hyn! 9 ల్ల 2 ఖః . a ॥ we అటో తనయా శ్ర తేంను ఫ్, సను యు, వ్యా దొత్వ 0న 4 నంగయు సగిండు కొ, 

"జే, ఎట్టి యిక bp వచ్చిన nC 4 బున నినున 

నట్టి స్థరబుద్ధి సనరారు; 4 సటిళుశటుండ 

సగము నసూయ భీశయే 4 సంచడంగు 

భూతహి శసత్యమునుబట్కు. 4 నాగంచొసట్లు, కిం 9 

గానీ బనాఎశా స్క ముల ఏని4సండీతు' లె ప "౮న భూసుగుం సల మతయసగరోలుదు 
స జో కీ 

దాన నే చే యతని కొ /నార్యాదిసుణజప తాసు Gp MI భనిఖి 
మా యశస్సును, శు 4వాసన నదతంబగు తేజస్సు న సిరతింబుల 4 దీజరిట్లు 
ననుపనూనంబు౫; 4 సము సురాసుర మనుష్య BHA య స్మ? 4 నలుంగునగండు 

క తేనా స్యేహాగులాశీ ర న న. సజ శ్చ? స్టే స్థ (నియమాలను. ॥ లో Hay tte స్యదిగు: ని! 93 NU) 

ఛాయ శి పరా క్కభూది నీబంగ నా పు థా =) గ వంద గె శాం కీర శ శం స్ట్రదినిబంగ వ్యాప సిద్ధ 

యః పర్వా క్రిమాదివ్యాపొరసంజునిలో ! ౪ i, సిద్ధిః = అని మహాక్వరత కులు, కూ సందును అదిక ముోదీ (న 

నిందు రషీతీములని తెలియ (దగు. 



అయాధ్యా కాండము - ౨ సర్గము. సిక్రీ? 

తే, సవిధిగా వేదములనేర్సి * స్నాతేకంబు 
చేసికొని సంప దాయసం¢సిన్ష వేద Spe ధి 
ముల దదంగాళితొయహాడం 4 గలయ చెట రా 

గీతమున నెల్ఫరక౯ మించు 4 శీతితలమున. 3౮ 96 

క, జననీజనకులకులములు, జనసం స్తవనీయములగు 4 సంతతిమా త్రం 

బునంగాక్ తనంతేనపా,వనుం డెట్టి కలంతలందు 4 భ వ్యాత్తుండె యా. 3౫ 97 

కే, ముతిముంతు6ండు ధర్హార్థ, సృకిపాడన చతురుతై న థీ శ్రావాణవర్యుల్ 

పిాంతగతి లిచీంపంగ సం,స్తుతలీల ము గట్లియుండు 4 వమోణీశవరా. 3% శప 

క పురముల శేవియు (గా మో,త్క_రమున కేనియును మేలు 4 గలుగుటనై సం 

గరకృత్యము గల్లన సోదరు లత్మణుంగూడి యెగి 4 తత్కార్యమునక్. Sey 

క, గెలువొందియ నురలును, జయ, కలితుండయి పురికి వచ్చు 4 కాలంబున ని 

స్తులకరినే నరదమునే, నలంకొరింపంగ నెక్కి 4 యరుదెంచి తేమికా. 3౭ 100 

క. పురవాసులం దనజనముల, కరణిం గనుగౌనుచుం దండ్రి 4 కన్నకొడుకులం 

బరికించి కుశలవా_ర్పలు నరసెడుగతి. బ్రశ్నచేయు 4 నవనీశవరా. 32 10] 

చ. “తనయుల కెసి చేనమె? సథతంబును 'బావక కృత్యము సా 

గు నె? వ్రీయ కాంత లెప్పుడును $ గూరిమినుందు రె? భృత్యశిష్యూులా 

ఇను జవదాటేశే నడునం 4 జాలుదు రే?” యని గారవక్రమం 

చేనం గుశలంబు నారయును 4 బూరుపవకమ్యుం డతండు భూవతా.3౮ 102 

ఆ, మమ్ము గాంచి యడుగు. 4 జున్ము ““మోూశిష్యులు 

మోరు పనువ నరిగి 4+'మోకు హీతము 

తె నపనుఐ, దీర్చి 4 యనవరతము గొల్లు 
ఆ 

చున్ననారె చదువు4చుందు రొ యని. 5౯ 108 

చ, మనుజవిభూ త్రమా! పురువ4నుండనుకౌ రఘిరాముం జెప్పుడుకా 
ధనికుడు బీదవాడు ద్విజకల్ణజుం డం ఘ్రీ జాం డన్న భేదముల్ 
మనమున నెంచకేయెసల 4 మానవసం కుల శేరిశేని యొ 
స్పని యిసుమంతేకీడొదన 4 వారలకం"టను దు"ఖతుండగుకా. రం 104 

"తే, ఎవరికేం బుత్రృజననాద లెల్ల యుత 

వములు గలిగిన బుత్రొ త్పశవముల కలలు 

తం డ్రి పోలిక ఇంతా మోళ4వంబునొందు 

సత్య వా దివువూ_త్తరథఛాపధారి. ౮౦౪ 105 

య ఫ్యగ నేషుమనుష్యూణాం భృశం భవతి దుః8ఖితేః=ఆనియమాలము, గోవిందరాజవ్యాఖ్య నను 

సరించి యిది వ్రాయయిడినదని "'తెలియ:దగు. 



J “నన ర 489 ఆం ధ్ర శ్రీను ద్రామాయణము 

సీ, విజతేంద్రి, యుండును 4 వృద్ధసం సేవియు నీ స్కితపూ ర్వముగ మాటళచెస్పు మేటి 
వందన యథ ఏక సరణోి నుపానించి క గసష్టంబు "లెన్ని యేం 6 గాని రాల 

దానిని విడువక 4 4+ తానుండ6జూాలును (శాయస్సు నొపంగూర్చుం 4 జెప్పండెట్టి 

కలపహావాన కర్టాముల. 4 గాని జల్పంబుల! స యట్టిని యింపు 4 గావు, వాన 

"తే. ముల నొనర్పంగ సమయంబు 4 గలిగెచేని 
నుత్తరో శ్తరయు కుల 4 నొగి సు నేజ్యు 
కరణిం బలుకును; సొగసె న4కనుబొమలును 

నలర నాయతళీతా మాయు 4డై చెలంగు. రి 106 

"వ. శౌర్య పర్యపరా క్ర సము ఫాలయన 

విషు వే ము రేం బొంది 4 వెబసెనొ యస 

రాము ఊంతయు, లోకొభి4రాము షగుచుం 

జెలయగచున్నాండు దశరథభవీతీపమాళి. ర34 107 

చ. మనుజుల _రతణార్థనుగు థీ నూనిశధర్శ్య మటుంగుం జక్కంగా. 

గను నిజ ౭ '₹ంద్రియత్వము జ4గంబుల మూటిని నేల శే కుల 
తనరు నొకండే; యెంతసని 4 భాత్రిని దీనిని గాచు కార్యమా 
తనికి నమర్ష యుం గృఫయుం 4 ద సవనూన స ఫలంబు లిచ్చెడి౯ా ర౫ 108 

eg, సా ద్ధి 'ములిగాన 4 యని నన వొక్క స్ప శై స్ నంగాన్ని నుణటీ యు ఖీ న్యాయరీతి, 

జంసం దగినవారిం 4 జంనీ యేతీగున, వధ్యజనుల, గోపళవశనం గను, ర 

క, కోరినదంతేయు నొసగును, భూరవమణా యొననియందు.4+బొాందునొ మోదం; 

భ్రారాముం డతీని'కెల్ల రుం గోరంగా. దగినయట్టి + గుణము అలవడొకొ, రజ. 

క. శాంతే ప్రృధాసములునై, యెొంతయుం బ్రీతిదములొన+ వెల్ల జనుల న 
త్రస్టింతేగ్సీ ¥ హ్హ బున రవి, “కాంతుల చేం బా "ఖై సుగుణ4గణమున వెలుంగు”. ర౭ 

క్ర వతాద్భక్సగుణ? ణో పతుని దిక్పౌలకాభు 4 ఏీరార్టధికు షి 

ఖ్య్యాతుని 'రామునీ6 జబ ద్ర భోవుగ, భూతరుణి చలంగి కో 4 భూపాలనుణీ, రర 

క. మనుజేశ నీయదృష్టం,బున మూ శే యస్సుకొటకుం + బుక్లును నీకు 
దనయునకు వలయుగుణములం, గననౌ మారీచుండ డన 4 కాశ్యసుకరణి౯. రా 

వీ సురలు హౌానులు రాతశ4సులును గంధగుషలు సర్పము లిగర"జ్4కశముల జనులు 

బొరులంతిపుర4వాసంబు సేసెడిసారుం । దక్కిన చోట్ల 4 వజులు వార 

లీప్పురంబుననున న్న 4 యొ్యురు నున చేశముననున్నయందలు థ్రీ ననఘలీలుం 

జై నరాముసకు బ4లారో గ్యముల నాయువును సముకూడ నౌ 4 ననుచు వేడు 

"జే. చుంచు రింకను వా కథ మొందినట్టి 
వ్ మి షి స్త్రిలుః బాయ ంచు ఈ చిగురుంబోడు 



అయూధ్యాకాండము - 3 సర్గము. సిర్రి9ి 

లిష్టదులగు దై “జె వంబుల$ కెల్ల రాము 

యశమునుం గోరి య్రక్కుదు 4 రహరహంబు. ౫౨ 114 

శ, వారలు ముదమున 6 గోరెడి, శ్రి రాముని బట్టభ ద్రుం * జేయు మహ మా 

భూరమణా! నీకరుణా, సారమునకా చేగిరంబ ౪ స సఫంంబగుతళ౯ా. oy 115 

చ. కలునలరీతి నల్ల నయి 4 గాత్ర ము మోజింగ శత్రు హంతి 

వలెసెడు నీకునూరు రఘు+పేరుని రాముని యావరాజ్యనం 

న్థులలితయావుం ల వీ తిమెయి + జూతుము, భూవరమాళి, నీవు కో 

ర్రేక.లందమి6 దీర్చవాండవిదె + కోరిక లోకహితంబుం గూర్పంగకా 3౪4 116 

చ, ధరణి జనించి నిర్ణరప్+ తొ న విభుండగు విష్ణుమూర్తి దికి౯ా 

సదియయి, నొప్పబుద్ధియు, సెథసంగల నొప్పు భవత్కుమారుని౯ా 

గరమనురాగ మొప్ప! ద్వీర4గా యువరాజుగం జేయవయ్య, మా 

కరయ పొళతంబుగాం దగుట 4 నయ్యభి పె.కముం 'జేయంగాందగు౯ా ౮౪ 111 

రెండవ సర్షము సంపూర్ణ ము, 

3 - mon 

= పట్టా ంఫసేక ము ను నలయునస్తువులం గూర్చుట. చుణుం- 

ముకు దతం, జ బరంగెడు నంజలులు మోజిం 4 బృజలును ధాత్రీ 

శ్షరులును ను జేయు నమస్కృృతుం, లరహా౯ గ్రహియించి వో సలంగాంచితీసుకా. 

౪ కూూతమును ద బి యమునుగా నా,శ్నీతిపతి దశరథుండు వల్కె 4 జ్యేఘ్టండగు నా 

సుతునిం బై బియుయువరాజుగ, హపితకరుం గోరితిరి వ్రీ 84 యెంతయుం దన చకా. 

"కే. జొర! దాభాగ్యనుసమాన 4 వకాయగద యని 

సభ్యులొ య్రైహణులవారి + సరసవచన 

ములనే యాపరించి యా(బాహ్మణులు వినంగ 

వాను డేను న ఇష్ట న4 హానపసీరద్రు. 3 120 

చ "కనుగొని చె చెత నూస మిది 4 కమ్రసుఖాకరమై సమ స్తపు 

మృనికర శోభిత టవిగ + భాసిలి మంగళ వాద్
య సంతతిం 

నర మె మిగుల 4 బుణ్యదమై తగియున్నదిందు రా 
బానరుస నరము 
ముని భున యావరాజ్యమున6 4 బూన్సంయగ నక ము మోర లి త్రణిలా: ఈ 121 

క్ల, వలసినయటి పదాం, ,టుల సముకూర్చుండని నః + భూ
పతి విరమిం 

ప లలి౯ ఇనఘోమమ్మలు, నెంసె౯ ౯ నిర్భయముంగుచ్యు + వింతగ నంతకా, ఈ 
అలం తాకాల నాననా. లాల కోకాళి. 

సపములా. 
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క. జనఘోవమము మెల్ల శాంతిని బొందిన దశరథుండు 4 నెమ్మి నసిస్థు౯ా 

మునిచం దు వామే వునిల గనీ mas ha 4 ౫ కలుకొనంగకళకొ, ౫౪ 

re) జజ 

2 నో! “నానికి, ననువౌా ఫగిగరము ea 4 యావ మెర్బిల్, ey 

"లే. ఆనతియంగవుఎయు నొ4కనిన రాజు 

గల్కు_ లాలించి బ్రాహ్మణ 4వస యె వ శ 

సమం ఉట్లని సల్మ. సో 4 సతిపు మూ 

నిలీచినట్టి సుముంశత్రృముళ4ఖ్యు.ను గాంచి. 2 125 

వ. అవనీళు కార్యయి. 4 లాచరిం' నియు క్ర తొట జారు చొజు ఖీ నాజ్ఞ నీలి 

మెబం౫్నంగం నగునని 4 నిలిచి యుండిరిగాన వారల కనియే బం+గాళులోను 

గాయగంనాొనిని + గమృరత్నంబుల స స హిముద్దాదుల 4 విముుముణణు (ను 

నుపహారముణం బూజ 4 కొప్పిడు సస్తువుంను 'జృ్వశనూబ్యంబు4౧ను నుటి యు 

కే, లాజును వేజు వేలుగ + బలిశముధువు, నెయ్యి :నొక్కీంతయుదికిన4నిర్మలనవ 

సస ముగు స్యంవసమ్వు ara పము లె న్కు యూయుగడు ౦) జతురం గ సున సన, 
Mn) HN ene 

ఆ, నుంచింథుణముు 4 మింగ కు సనం మరాళ్ళతుం చృి4సంగు పవ 

నలను స్వేత వర్ణ 4ముల; ధ్వజంబును, సిన్ చ్చ న ములిరుచి ప స్రశ స్థతేరము, ౧౦ 

చ, అనలుని రీతిగా మజుయు 4 నట్టి హిరణ్మాయకు౦థ ముల్ ఛత్రం 

బును; ననహేమశృంగములం 4 1 బాల్పగున్యా సును) వాన్టీఘ్రుచర్తముకా 

ననయ%లాంగముల్ గలుగు 4 దాని; మహీ? సతీ యన్నమందిరం 

బునం దగం జేర్చుం డిన్నియును 4 బూర్వగిగికొ రవిశేరునంతేలోలా ౧౧4. 128 

చ. పరినుళ గంధపువ్పముఖ 4 భవ్యసువస్తువుం౯ మ 'జొవ్విశా ల్. 

రస్టరతిని బొందునట్టి సస4 యమంబునం గోరంగనానొ చవానిని౯ 

వరుసగ గూర్చుండి నృపునిళభాసుర సౌధమహాంగణ౦బుల౯ 

సుకుచిరగ ౦ధపుస్పుముల 4 శోభిఎం 'జేయుండు ద్వారసం కుంకం ౧౨4 129 

క నగరదాషరంభుట నుం, చిగంధథముం జిల్కరించి 4 BENE సనునుహో 

రగణముబం గట్టింపుండు, సాగసగువాసనటు XY + మూడ్కు.లవించై. ౧౩ 180 

క, తన రారు ధూసముబ నెబ్బను వేయం బనుపుండార్యు 4౯ భూసురుల౯ా 

ఘునుబక౯ా బతులుగా గా నచ్చిననై. నకొ భ్రీబూజ 4 వేయింపందగుకా ౧౪ 

నీ మటణియు వారల కట్ట థమనసులు ణే ప్రియా కరణంగా సాసదుతయ గా గాలీ, మిగుల 

నంచమై తగినట్టి 4 'యన్నంబు దథి పయన్సంస్కృతేంబు గం "జేకి 4 డ్యసములగు 

wma Wt 

Ww eae 

క అహనణా నిచభాసొంసీ అని. వూ, కర్ణం ననుం Hg గబ సదళం. అన్న ఢారితేం, అవా 

లేం తేది్టిణానీ యా యా “డ్లివే డే (స్ట చే క్ల గణీళ్యు క్త కే అలప్రతా భ నాదినుణయు కాని. అను వ్యాఖ్య కిది 

"'శకెనుంగు, 



అయోధ్యాకాండము ఆకే సర్లము. 241 

వ్యంజనంబులం గూర్చి 4 వై ళంబ యెల్లియె 'పెట్టింపుండీనెయ్యి 4 పెరుగులాజ 
లధికదశ్నీ ఇలను 4 హర్ష ంబు6 బొందంగ నిండు శేపు విభాక4రుండు తూర్పు 

"తే. శె లయోగంబుం గాంచిన 4 స్వ స్థివాచ 
నము జరగ్గుర, గాన ట్రావాణో త్తముల. సేలువ 

నంపుం డవారికిందగు 4 నాసనముల 

నర్హతేనముములం గూర్పుండీ $ యతిరయమున. ౧౬ 182 

ర్, శుక్కె_ం౦బుల గట్టింపుడి, యొకొ_క్క_గృహంబునందు 4 నొగి జనములచే. 

ణ్యార్థం, బొక్క_మొగిం దడుపంబనుపుం 4 డురుజలధారక౯ా. ౧౬౪ 

క్ల, మనుజపుసౌధాంతఃక,తున్లైను “భూమి త్రిడశులెల్ల 4 నభిశేుకముచే 

యను బూనియుందు రటుగ్యావున రెండవకత్యుయందుC 4 బొలుపగురితికా, 

"జే. నటులు గాయకులును వారథనారులును ద 

గంగం 7 చేసికొని వచ్చి 4 కాచియుండ 

వలయు; నన్నము( శీండీవం4+టలను బెట్టు 

వారి దథీ ణలిచ్చెడు+వారి మజియు. ౧౭౦౪ 185 

పూలహోరములీయం 4 బూనినవారిని వేటు వేజుగం బంపి 4 వివిధ బేన 

తాలయంబుబయందు 4 నాలుగు త్ర్రవలు కలియు తానవులయందు+లలీతరాజ 

మార్లనుందలి నృతుశనముండ లమ్హు? కడ నిలిపి, వచ్చాడు ట్రాహ్మ4ణులకు నితేర 

జాతుల వారికి? 4 బ్రీతిదవీ.ణలిచ్చి యన్నముమొదలగు4సట్టి భత్యు 

ఆ. వసువుుఐ నొసంగు 4 భంగి జచేయంగదగు 

నికముద ఖన్షములను 4 నడుమున౦దు 

గట్టి సుప్రయత్నకలితు లై, ధాతాంబ 

రముబం దాల్చి భటులు 4 తుము మవప. ౧౮౪ 186 

క, రాముని యభి పేకోత్సవ, మామోదము మోజ జరగు4నట్టి దశరథ 

క్షూమండలేశు గృహవర, సీమల జొరనలయు నట్లు + చేయుండు మోరల్. 

cir 

b 

అజా ఇనా! 

చ. అని దృఢ నిశ్చయంబు గల4యట్టి వసిష్టుడు వామ బేవుండొ 

యన. దనుయాశయంబుబకు 4 నాద్భతిం బొందంగంబల్కి యందు దా 

మును నొనరింపంగాం దగిన 4 భూరిళుభా వహాకృణ్య రాశి నె 

ఖ్రను సచివాళికిం చెలియు4లాగున జెప్పి యనంతరంబున౯, ౨౦౪ 188 

మిగిలిన కార్యంబుల నాజగతీశళున 'కెణుకపణుచి 4 చయ్యన6 జేయం 

దగినట్టివాని నొనరిచి, జగతీళునిచెంత కరిగి 4 సంతసముప్పకా. ౨౧ 189 
వో 

క. 

1 భూమీ త్రీదశులు - భూమోళబ్ద మో కాంాంతిముకలదు. కృదికారాద క్రినః ఇతిజీష్. అని 

కబ్బకల్స దృుమము . 

ప్ 



బైర్తల్లి ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయ ణము 

"లే, చేయందగువాని నెన్లను 4 వేసినా 

ein 

మనుచు మనమున 6 "బొండు 4 హార్త మునను 

గలుగు రోమాంచముల లోడ 4 బలీశే మాయ 

నువుతి చొప్పున సై నదళనుచు వచింప. ౨౧౪ 140 

. మునినరులాడు పల్కు_లను 4 మోదమున౯ విని యాసుమంత్రు నిం 

గనుగొని సంననంబున విళఉకాసము పొందిన మేను? కని ని 

నియ సుశితీ తాత్తుండ గు+నట్లి మనోహారభూపు రాముందో 

డని త్వరితంబ రమ్మిటకం 4 నోర్రక పుస్పైడుం బుక్తుం జూడంగళా. ౨౨౮ 141 

అవన వై యని మంత్రి యు; జనసతి యనువుతిని బోయి ఖీ స్యందనమున రా 

ముని రథికవర్యుం దోడ్కొని, చనుడెంచెను రాజుకడకు 4+ సరభ సమొప్ప౯., 

. సచివుండు రాముని 4 సదనంబునకు నేగ నాసభలోనున్న4యట్టి తూర్పు 
దేశవిభుల్ యామ్యు+దిబ్బరపతులు పశ్చిను చేవవిభు లు _శ్ర/రమున నున్న 
దేశపతుల్ మ్లేచ్చ4 బేశవిభుల్ మతి వన నపర్వతన్థలు$లను వసించు 
నొటనికులు నంద 4+ అనురదులు దే వేంద్రు,. గొలిచెడురీతి న4క్కు_నల యపతి 

తే, దశరధుని. గొఫ్స్చి రంతేం ద్ర శ$దశులనడును 

వజలుచున్నట్లి బానవ్ర4భంగి వారి 
ఉం 

యంతరమ్మ్థున వెలయుచు+న్నట్టి నృపుండు 
డపై నుండి యరదంబు 4 జాడ గనియె. ౨౬౪ 148 

క తరువాత స్యందనమ్మున, నరుదెం చెడు రామచం ద్రు 4 నాత్మ జుం గాంచె 
వరరూపవేషముల సుం,దరుకౌ గంధర్వపతికి + చ దా సము డగుచుళొ, ౨౭ 

చ. తనరుచు రామచం ద్రుండును + ధాత్రి ద్ర నిద్ధిని గన్నపౌరుషం 
బున దగి దీర్గ కృచాహాువ్రల థీ భాషిత సుముమార్షవంబునం 
దనరియు గాః కపత్రమువం + నద్దయు జూడంగనొవ్పి, గరగ్గియు 
_క్రిని దగు వా స్టీవోశా నతి4ధీ రకం గాంచు గతుల్ చెలంగలళా, ౨౭౪ 145 

చ. పహీనుకరు వింబమా యనంగ 4 నెంతయు. గాంతిని ఇంపుమోబు ను 
న్నమొగముణోడ నొప్పుచు ననారతముం గనిన౯ా మజింత చి 
త్రముగం గనుంగొనం దగు విశ4ధంబునయ గ్రాలుచు, రానుచం ద్ర డొ 
ప్ప మహితకూప సద్దుణ సి+భూతుల దాతృతం 'జెలు మాజుచుక. ౨౮ 146 

తే. పూరుషవులయాడ మోహితబుద్దులై న 

వారిగాం జేసీ దృష్టుల 4+ వారి మనసు 
లను హరించి చెలం”గెను; 4+ జనుల ఘర 
తే ఫులను సేద చేర్చు సళీబ్బ్దంబు భంగి. ౨౯ [47 

క. జనులకు. జల్లందనమును? ననయము గల్లించువాని + నౌరాముని సం 



లా 

LAN 

క, 

అయాధ్యార్టీ కాండము - 3 సర్లము. బ్ క్రీ 

దనముపయి వచ్చువానిని, గని తృ _ప్టిం గాంచండ య్య + త్షైవిభు6 డంత౯. 

_ అరదంబునుండి రామునిల గరదండ మొసంగి దించి 4 గాదిలితం డ్రిల్ 

బరమాద్భతిని గనంబో,వురాము వెనువెంట వం త్రి+పాయె వినతుంజై. 50% 

ళా జ ఇచ మాం దడ 

. శె లాసళిఖరంబు+కరణి స్వైతాభ మై పరగు రాబ్బాధంబు 4 సెక్ నెక్కి 

నూతునితోం బోయి 4 చేతులు ముకుళించి తం డ్రి చెంతకుం జొచ్చి 4 తగినరితిం 

బ్రాంజలిమై రాము + డాత్త్యనామము వర్మశ బ్ఞాంతముగ జెప్పి శచరణములకు 

వందన మొనరదించె 4 నకునుతీళుండు తీన కంజలిం బూని సా 4ష్టైంగ వంద 

. నమ్ము చేసి ప్రక్కన న్నిలుచున్నట్టి, ప్రియకుమారుం గాంచి 4 వ్రీతినతని 

యంజలిని గ్రహించి 4 యతివేగ చేరంగల దిగిచి కౌంగిలించి + దృక్రిమాజి. 

హారితరం బున్నతము వుహారజతఎమణీఖచితము 4 నతిరుచిరము నె" 

భారంజిత దిన్యాసన, మారామున కొసంగె నాతీ4డటం గూర్చుండె౯. 36౪ 

. కనకాసనమున నొష్పుచుం దన కాంచుల మేరుపర్వు4తము రపియుదయం 

బునం బొంది వెలఆయం౭జేసెడు, ననువున స్వ పృభను దాని 4 నట నలరించౌక్. 

. శారద నిశ నవులగహా, తారానిగతమా నభంబు 4 తారానొథ్టుం 

జేరీతి౯ వెలయించునొ, యారీతి౯ా సభను దాని 4 నత౭ండలరించె౯. Sey 

. తానలంకృతుం డగుచు న4డ్దమున స్వీయ 

వింబమును గాంచి ముదవుందు 4 విధమున. దన 

వ్రీయతీనూజుని గని వృద్ధశవిభుండు మదిని 

నురు ముదమ్మం దెం దనవలె 4 నుండు ననుచు. 3౭4 154 

_ అరయంగ బు తవంతులగు4నట్లి మనుష్యులలోన నెక్కు_డె 
కంచ హ్ 

0౧ 

పరంగు మహీధవుం డత 6డు 4 బాలక! రాను! యటంచు సుస్కితం 

బు రమణం బాల బిల్ల సుర4పూ గవిభుండగు వజ్రిత్ మునీ 

శషరుండగు కాశ్యపుండు మును + వల్కి_నరీతి నచించె నివ్విధిక. 5౮4. 15రీ 

రామా నాకనురూపిణి, యా మానిని పెద్దభార్య 4 యలరుం గదా యా 

'రామామణియందో నినులా, నామౌాడ్కి౦ జెలంగువాని 4 నాభాగ్యవిధి౯.౨౯ 

కనినాండ నీవు సుగుణా, లిని శ్రెషఘ్టుండవై తీ మట్ ల4లిశమతివి తనూ 

జనికరమున6 బ్రియుండవు సీను నిజగుణావళిని బ్రజల4భూరిముదంబుక 5౯ 

కోన శేసికి; మేమెల్లను, మనసుల రంజిలికి మింక + మ్లాభి రము పూ 

ననగు సమయంబువచ్చ్చను, గనుకకా యువరాజ్యపదడము. 4 గై కొనవలయు౯, 

ఇతిపమే. జీప్. 



వ44 

క 

సె, 

క్ర, 

క్ 

ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నై న బముగ ఏనయగుణంబుళశనం దనరుదు 

కనుకా గుణానంతుడ $ వెన్నిచూజ., రగ 159 

. సరసగుణావలిం 4 బరగుదు వటుకాన నుళ దేశ మొనరింస 4 నొకటియుం గలు 
గదుగాని ని స్వే వూంబు4$గల?సట సీక్రగాక్రో_ పహూతము “చ బుద నినుశమెబమి బుల్ 
యింగొను వినయంబు 4+ నేపొంది యెస్ప్సుడు నిం ద్ యాళిజయించి4యే చరింపు 
కానుగుణంబునం4గలుగు స్త్రీ ద్యూ్యతమ్ములను వేయయును, బొన 4మునుద్యజింపు 

. సరువవాగండ నాదులం థీ బ్రబలములగు 

వ్యసనముల, 'గ్రోధజమ్థుల 4 వెసం ద్యజంపు 
మోాన్ర సామాన్యోలయినటి 4 సెవకుణకు( 
గానారాక ఫసోొత్షముగా వసీంచి. 160 

వుంటి ముఖ్యుల లన 4 మానితాధీక ప్రతుల 

మూసమునసే యజ్ఞం 4 బోంనొస6గ 

సముభల జె నెం చేయ బనుపుము సచివాదు 

౧రును గాన నొచుం 4 ల్సి రటమెతి. ౮3! ‘(Gl 
టా" 

కలిసియె వ వ గ్లింపుచు న ననిన కారక్షిముబం దగిన4భంగిం బయం 
గ లయను చేయుచులొ న రీలు మెళట్లగు బాగయందుఖగీటీ మెబంలసవూ. రకం 
ప్రజలు నథి కారుటును టరశథీస్పరము “ iy Ry 

గట యుంణిశురీ ని ని 4 మంంగవుయుం - 

గాన నారీతి నూల్కోంని 4 గడుల జనుణి గ్ర 
యను మణంగుము గాదిలి+శనయ |! నీవు. ర (68 

పలుపిధభా న్న రాసులను 4 చొాగుగల గ “ల, నాయుధాగయం 
బు వివిధాయుభానమిణల 4 బ్లోగుగయ రిచి దానిచే బిజూ 
వికి మునంబుం ఎహాగ్భు చును స్ వాగనుర కృుణుగా నెసంగ ని 
య్య సెవంగలువానిం గని + యెంతేయు + సంతన మొందుచుందు గు 
స స స్తఎసుధ యన న్న్న 'జేవతల4 భంగిని ని మృతులు గాన నీవొగిళొ. ర౫ 164 

.శునను ని గ్రహించి 4 మాను నటుచేయు 
నునియె; నమునకు( శయం? బు గూర్చు 

సఖులు దానిని విని 4 సప గాసణ్యను 

గానం బోయి యచట $ 'కార్యరీతి, రోజ. [00 

తెలిపిరి యానారీనుణి, యొజమిని బుట్టించునా గ్గ 4 నెటింగించిన వా 
రబ కాసం౫ హేరురత్నంబుల గలను) సంతసంబు 4 పొంగును నుండక. 
జనకున కంశట రాముడు, షినయంబున న (మక్ జనులు 4 వేడుక-బూజల్ 
తనకు నొవర్స్పంగ స్యందన,ము నెక్కి తసదివ్వుసాధథమునకుం బనీయెకా. ౮, 



అయోధ్యా కోండము = ర సర్లము, లె4్షర్ 

చ. పురజను లవ్విధిం బలుకు 4 భూవిభువాక్కుల నాలకించి ని 
ర్భరవృద యేచ్చలం గనిన్మభంగిని మోదమునొందుచు౯ా నే 
శరవరునొద్ద నాజ్జంగొని + సత్వర మాత్మగృహోళింజే8 ని 
క్లరులను బూజందన్పిరి ప్రశశఃన్తముగా నభిపే.క మాటకు౯. రణ 168 

మూంసపన సర్షము సంపూర్ణ ము, 

ర -వ సర్లము, 

-ంధ్రుర్టూ దళరథుండు రాము నఖిషేకమునకుం ,బ్ర్రో త్సాహపజచుట. శ్రుణుం- 

. పౌరులు చనినంతన యాభూరమణుండు మరల మం తి శ్రి 4వుంగవ యుతుండై 
కోరికముయి యూజంచెం గు,మారున కి ఫీ కరూప 4 మహము నొనర్ప౯. ౧ 

OX 

తే. కార్భనిశ్ళృయకుశలుండు4+గాన నృపతి 
యెల్లి యే పువ్యనకుత్ర 4 మేగుచెంచుం 
గాన రాజీ:"తామాతు4సూను శేపు 

యావరాజసంబునం బూన్సశనగును జుండి, ౨ 1170 

క, అని నిశ్చయించి మంత్రులు చన నంతేఃపురము జొచ్చి 4 సచివు సుమంత్ర్రుం 

డను సూతుః:। గాంచి 5 రాముని నురలం దోడి తేర 4 బొమ్మా యిటకుళ 5 

ముహో స స్ ద్ద. అని మయాజ్ఞావీంస నుతుం4+డధిపుని దగువా 4కంబు మన్నించి కీరా 

ముస దో డ్రరంగ “వేగం4బున6 జనె మురలక్ 4 బూని ని దతొధరాజర 

బున కంతకా ద్వార జేశం4బునం గల సుభటుల్ 4 వోయి యవ్వ ర్త చెప్పం 
గనె సూతుం డేలవప్పుం 4 గడువడి మరలం 4 గారణం బేవమయుండుకొ. ౫ 

చ. అని యనుమానమొండి ముది 4 నప్పుడ సూతునిం బిల్వంబంచి యా 

తనింగని రాము డిట్లనియె 4 దాయకొచెప్పును యంతేయుకా జవం 

బున మరలకా దగ్టీదాగనున4ముకా దగ సూతే యటన్న రామునిం 

గని వచియించ రాజు నిను 4 గాంచం దంంచినవాొ(డు రాధుహా ౬4 118 

క. అనిపలికి సూతుం డవనీ,ళుని వాక్యము వింటి ఏవు 4 శుభగుణధామా 

చనుటకుంగానీ మజి జే,నిని జేయుటకై నంగాని + నీవె పతివిసూ. ౭ 114 

క, అని యిటు క ర్హృతే్టీంబును, దన వె నిడి యతండు పలుక 4 దాని న్విని చ 

య్యానంబోయు వురల నాజుం, గనుటకు రాముండు పిదప 4 గావలివారల్, ౮ 

క లోపలికీం జని రాముడు, భూపాలక వచ్చీ ద్వారథభూమి నిలిచె నా 

వే వీలువనం పె. దనయునిిమ్షైపతి వ్రీియవా _ర్తంజెలుపు+ కాంతపొలయంగకా, 

క. సిరులలర నొస్పు రాముం, డురుభ క్రీం దనదుతండ్రి + యున్నగ్భృపహాము స 

త్వరగకిని జబోచ్చుచున యాధరణీశున కెరంగి సుంతదన్వున మజియుకా, ౧0 
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క, నరయుగము మోడ్చి వినయము, కరంబు వెలయంగం: దండి డ్రై గాంచెను చి త్రిక 
ధరణీళుండు తనచేకున, కరుడెంచి స ననుస్క_రించు $ నార జు నప్పుడే, ౧ర్మో 

ఆ ఎకి కౌంగిలించి 4 యొంతయు గుచిరమా, వీఠమొసంగ వఠలం4 బి యకుమాకు 
తోజం బలి క వేక్క+తో నాయనా: నేను, © దికినొాషం బెక్కు_ ౫వక్సరములు. 

క, జరనొందితి భోగంబుల, వరుసగ నేననుభవించి 4 వాంఛానుగతికా 
బరితుస్టి, నొందితిని న,ధ్వరశతముల ఛా న్ర్రసరణ 4 దప్పకయుంపకొ,. ౧౧4 

ర్, నిరతాన్నదానముల ని ర్భరత్యృ ప్ర్ని బొందం చేయు 4 బహుదణీ ణల౯ 

ధరణీసురు లలరయల ని విర్ణరులాదృతిం జూపుచుండ 4 సాగించితిం జూ. ౧౨ 131 

చ, తనయుండ వీవు గల్లితిని 4 ధాత్రిసమానము లేనివాండ నిం 
కను బహూుభ౦గి దానముల $ గాంతులరీతిని జేనినాండ వి 

దను ౫ గహియించినాంయను సు4ఖోనలీి నీష్టమురీతి Ents నుం 

దను గనకుండం బొందితిని 4 ఛాత్రిం గొ అంతె లేదు నాకీశలా. ౧౩౪4 182 

సి. సి. కృతుగరణంబున 4 గ్రతుభుజులముణంబు నధ్యయన 'మొనర్చి4నందుచేత 

మునులబుణ౦బును 4 నిను గన్న కారణంబునం బవితరములబుణ4మును బహూప. 

యు క్షదానంబుల 4 నొనరించినందున (బ్రాహాణులబుణం? బు 4 పెసె; నింక 
భూరిసుఖంబులం 4 బొందితిం గాన్రనం దనువునకగు బుణ4మును దగంగం 

తే. ఛాసె సన్నియు నెజ ౩ వణ 4 బట్టభ ద్రు, 

గాంగ నిను జేయుటాక్క_ టి ఖీ ఇక న్ 

'కారస్టములం చేయు కేమియు 4 గానరాదు 
కాన నేనేవివెప్పిన 4 దానినీవు, ౧౫ 188 

క. నాకొటకుంగాన్ చేయుచు గాక కుమారా! వ జానిశకొౌయము నిన్ను క 
Ww 

త్య కాంతునిగాం గో జెడి, సాళారణమునను నిన్ను 4 నభి my కీంతుకొ  ౧E 184 

క. నిను యువరాజును జేయం,గ నున్న వాంచకొ నుటొక్క_4కారణమును గ 
ల్లీనయది యిస్సుజు స్వస్నంబునం దోంచయచు నున్న వశుభ 4ములగు శకునముల్. 

సీ, భయదంబు'లై న యు+త్పాళముల్ గనువించుచున్నవి దివమున4నుండి యంబు 
దములేని నర్చాతతతులతో నిర్లతః సారలలతోడ నుథల్కాళి గప్ప 

ప్పుడుతోం బడ4సాగ నాజ్వ్య గ మును శైవ్హారతరులై న + యినకుజులును 
హ్స్ (4 us హములుమూ౭జా ర్ మించియ స్నృవియనిథయెంచిదె వ 

తే, విదులు దచియిం చెదర - రామళవినును యిట్టి 

యవశకునములుగల్లిస 4 నధిపుని మృతి 
కల్లు బ్రాయికముగ; నట్టు4కాకశయున్న 

సద్దయో గొప్పయాపద 4 యేనికలుగు. ౧౯ 186 
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మ. వినుమా ప్ర్రాణులబుద్ధి చంచలము నా4వృత్తాంత మిట్లుండుంగా 
న్రున నిన్ని ప్పుడు యౌానరాజ్యపదవిం 4 బూన్పంగ నాబుద్ధి యు 
ప్పెను నాకుంగలయూవా యిద్ది తనయా 4 భేదం బిటం బొందకుం 
డనె ముందే యబిసే. కసంపదను) బూథనంగాం దగుకా నీవాొగికా. ౨0 187 

ఆ. పువ్యపూర్నమగుచు 4 బొలుచు పునర్వసు 
వందునేండు వెలయు. 4 జందురుండు 

నునము నిశ్చయించు4కొనిన పువ్యర్థ యో 

గమ్ము శేపటంచు 4 గణకు లనిరి, ౨౧ 188 

gir . కావున బుహ్యన4కు త్రంబునం దభిప్. కుండ నగుము నాఖచి త్తమె నను 
ద్వర పెట్టునట్లున్న4వరయం బరంతేపా' యావరాజ్యంబున$యందు శే రేసు 
నిన్నభిషే.కింగు 4 నేను గావున నియతాత్తుండ వై యిపు+డాదిగాంగ 
దర్భ సెజ్ఞం బగుండి $ డారతో' నీరా త్రి త్రి యంతయు నుపవాస 4 మా శృయించి 

తె, యుందనలయును డోయస్సు థీ నాసలస నిట్ట 
గొప్పుకార్యంబులకు నెన్న 4+ దప్పకుండం 
బలునిధములను విఘ్న ముల్ 4 గలుగుంగాన 
నీదుసఖు లప్రముత్తులై 4 నేండు నిన్ను, ౨౪౮ 189 

క, నలువంకల నుండుచును స,కలవిధములం గాచుచుందు, 4 గాక కుమారా ౬౫ 
పలుకొక్క_టి విను భరతుం, డలరుచు బేశాంతరమున 4 కరిగెంగాచే. ౨౮; 

శే. ఈపురికి వాడు రాకుండు నెంతవజకు, నంతదనుకనే మభి పేకథమాచరింపం 
దగినకాలము నీకోని 46 తలందయవాండ, నిపుడు తోడి నామది 4 నిట్లు రామ!, 

చ, అని మును తాను గేకయధ4రాధిపుకూతును బెండ్లి యాడ నెం 
చినతఆి రాజ్యమానృపతి 4 జిహున కోలిగ్ నిచ్చి కై కనుం 
గొనియెను భార్యంగాంగం దన4కోరికెపి ౦పున నట్టిమాట చె 
మ్మనమున దోప నిట్టు బనుశనూా నము నొందుచు నాడీ వెండీయుక్. ౨౫% 

చ, తనయున శేమితో చునొథా +) తండ్రి యె యిట్లనుకేటికంచు చా 
నిని వెస. గ వ్పీపుచ్చందగు 4 శేననిపల్కె ను రామచంద్ర నీ 

యనుంగుసహోదరుండు భర+తావ్వైయుం జెంతయు సజ్ఞనాళి వు 
న్ననంగను వృ శ్పమందు నె మ4నంబును నిల్పుచు నాచరించెడి౯. Sy 198 

క తనకంకుం 'బెద్దయగు ని ,న్నననరతము సనుసరించు 4 నతిశయకరుణకా 

గనువా(డు నిర్జి  కేంద్రి యుల డనంబడందగు ధర్మ్మ్యవుతియు 4 నగును మారా! 
Wem HST ART AES ఆ) 

4 ఈపద్య మంద లిన్ఫత్తాంత మిటల. 'జెప్పయబడకున్నను నోవిందరాజులవ్యాఖ్య ననుసరించి 

యంయబడినది. ఈవిపయ మి కాండమున నూటయేడఐసర్టమున మూండనళ్లోక మున “పృురాభారితః (ర్త 
సీతొన స్స మాతరం తే సముద్వహకా,”” అను దాని చే. జెప్పయడినదని గృహాంపందను, 
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కొ. ఐన౯ సామాన్యముగా, మూనవులమనంబు నొక్క్ళీమార్షము గన క్రీ 

నానాభంగులం జసబము, గా నుండునటంచు నమ్మ౪శము నాశెపుడుకొ, ౨౬ 

వీ, థర ్యమ్లునందే ని4 సశస్టమ్ముం టె వ ర్తించు సజ్ఞనవర్యుణ 4 సాషంతమెన్నం 

గాం బరస్పరముప4+ కారము శేయుట దానినే తలపోయుణగాని భేద 

మేమూ, మె నొంద 4 దీవ్రను గయువంశజనితుంశవౌట దీ4ని నటు(గుదు వ 

టందు లేసటివగు 4 నభి యే. పే.కమునుగూర్చి యనునదించి న శేంద్రు4 డతనికింక 

నె. నింటికిం జనునుని యాన4తీయ రాము 

సతనీకభి వందనముచేని 4 యాత్శసదన 

ముసుకు జని సొౌధమునుః సొచ్చి 4 4 తనజనకుంయు 

చేయయంంంచిన పట్టాభి చేరని ౨౮ || 196 

క. తనతల్లి కెటింగింసం, జనునని నళ ఇమ కోనలి 4 జననీసౌధం 
win 

బున శా నంత నట న, వనితా నుతి యు౯్ " దుకరాం4గ న లలిత యె. 9F 197 

ఆ, ౫ దె సగృహమునందు + భానంబున న భీస్తు జ నమును వణంచి థీ తద్దతాత్ష్మ 
నం 

యగుచు మాొనమూాని 4 4 యాత్మ్యజుసకు నిడి గటుగం బర 'సంబు+ సలుపుచముండె. 

. రాము రాగకమున్నె యువ4రాజుగ నాతేనిం జేయువా రెం 

తొమువముప్పుచుండ నుని 4 0) “య్టలిమిన్న సు [ఎ నో యస్పుణే 

యాననహీ ళలామణిం గనంగ + నచ్చటి ఫొయ్యననప్చా “త్మణుం 

డామయివచ్చెం జేకి మ) 4 నంపినవచ్చును భా ఎప్పు! 9 యుకొ. కిం 199 

లా 

Fa 

ని, అపుడు కొసబ్యసు(హ్యసియందుం గ గ వనపుస్తుయానరాబ్యాభిపే.4కాఖ్యమువాము 

జరగునంచని విని 4 జానకీయు సుమి? త్ యును ల ణుండును 4 నను గొలువ 

న్కియాణా యానుశపూర్వకంబున: భ్ Es 2 గువునూకో కుని నిథబునువళ బ్బ 

నూ నుష్టినొ బామణు 4న పసభ్యానించు సంగ నునమ్ముంనుమూసి(కోని యుయుండే 

లే; సట్టు సుభ నియనుంబున + నటగు తేల్చి 

యొన్షకుంబోయి | నీ రాముల + డుర్వి మేను 
సోంతం బ్ర ఇమిల్లి యామె నథసోని మో 

మును గలుగంజేయుచుంబల్కె. * జనని వినును. 3౩౮ 900 

క, జనరుందు సృజారతుణ, ఫఘనకృణ్యమునందు మె?ంగం4గాం నగునని 

కనువుతినిజె నాతేనియా,జ్ఞ ను లేసభి పేకనువాము 4 జరగయగలదు సూ. ౨౫ 

క, జనకుని ప్రుల్హీయు నుసవా,సనినుతీ నీరా UX: బూనంథజను నాటో కలా 

జనకుండె డె బుత్యగు సాధ్యాయని నికరయుతుండై క నచించనమ్ల్తా! నాతో, 3౬ 

|* గం - భాయీ కేంనప్పురుపం- _అనిమా.. ery గోవిందరాజవాళ్థఖ్య ననుసరిం చి 

య్ ుర్భము by య 6బడీ నది 



త్తే, 

న్ 

వూ 

ర్ 

. తగుదువు రెంక 

అయోధ్యా కాండము = ౫ సర్లము, 549 

జనని! రేపటి యభి పేక్కమునకుం జేయ. 
దగిన మంగళ కార్భబ్బం4చంబు నాకు 

జూనకికిని చేయింపు మొశసవుయనుంచె 
యనిన. గాసల్య చిరకాల $ మాత్త్మ్మలోన, 52 205 

. కోరుచునుండిన యీళుభాసారసవమో చారమును ని4జ శు క్రుతిహి తముకా 
దా రయమున వినినంత న, యారామునిం జూచి యనియె 4 హాన్దాశ్రువులకా, 

తీయనిపలుకులు తగ నోనాయన! రామూ! ధరిత్రి 4 నాద్వన, స 

మైయుహ్యమలర బృదుకుము, నీయరితేతి యజడంగంగాక 4 నిను నీరింబొందుకా, 

ఈరాజ్యలమ్మీణోోం దన,రారుచు నాబంధ్ధునవులను 4 నలరించి సుమి 

శ్రారమణిబంధు జ నులకొ గారవమున సంతసిల్ల 4+గాం జేయుమింక౯ా, 206 

. తనయా! ళుభనత త్రం,బున నాకుదయించినాడ4న్రుగదా నీవే 
నమునియెంతు నాప ప మోదం, బును, వినయాద్యుములసుగు ణ4ముల నీతం డ్రి, కా, 

. అలరించినా; వమా, కులలిత వంశీయరాజ4కూటా ర ముగా 
నల రెడు రాజ్వేందిర నుజ్జ ప్రల గతినినుం బొందంగలదు?సరగునం దనయా!. 04 

. కొన నే. బుండరీకాయుం 4 గనకచేలు, నాదినారాయణునిగూర్చి 4 యాచరించి 

నట్టి యుపవాససాధు వ్ర+తాదులందు, నోర్చినట్టి శృనుంబిపు+డెం'దె ఫలము. 
. చిరా! యని సంతేసమున, నారామాముణి వచింప 6 నంత రఘుకులో 

స్టారుండు చేతులుమొగిడిచి, చేరువకున్నట్టి సుగుణ+నిద్దుని ననుజుక, 210 
| వినయాన్వితు లత ణునిం, గని మోమున సుస్మితంబు 4 UE ననుజా 

ననుంగూడి రాస్ట్రం మును నీవును నేలుమికం బ్రమోదముమోజు౯. ర౨౪ 

పాణం, బుగగ నొకు౯ా నీవ్రగాన 6 4 + బొం'దెకుగాచే 

జగతిరను యింక నిష్టం,బగు భోగనికాయ మొందు 4 మా సౌమి తీ. EET 

లాజష్టఫబములై న 4 రత్నాభరణముఖ, ములను ననుభవింపు 4 మెంమి నీకుం 

గానె నాదు రాజన్టథక మలాలయను జీవితమును గోరు వాండం 4 దథ్యమిద్ది. లర 

అని తల్లుల కభివాదన, మొనరిచి తన భార్యనంప 4 నూల్కొనుండని వా 

రినివేండి నీత్రంగూడి యె, చనియెను గాముండు స్రషీయ4 సౌధం బునకు౯. ర్మ 

నాబ్బవ సర్లము సంపూర్ణము. 

RRR వా 10, ళా 

స = వ సరము, 

ధ్రుర్దూ. ససిస్టు (డు రాము నుపవానముండుమని చెప్పుట. శుణుంా 

“రేపు కానున్న యఖిే.కఈరీతికిం దగినట్టి యుపవాసమౌాది కా4ర్యములంజెయ 

నాజ్ఞనిడి రామునకునంతశ4నవనిపతి వ,సీ సిష్టునిం బురో హీ తుని బిల్చి$చప్పెనిట్లు. 

నిసి 



250 ఆం ధ్వ శ్రీను ద్రామాయణము 

క సిరియును రాజము న _ర్టియు, దొరకొనంగాకుత్ స్థు ను వ్ర+తుని భూమిసుత కా 

బరసుముసిండ్రై మోారిపు, గిరుగుం డుసవాస మేరుపు శ ని పసలుకుటయుకా. 

గ. శ్రులివిద్వర్యుం డామునిసణి న్లో యనుచు బలికి + వస ఎధేశుని 
్లాతినా 0దిె రామునికి, వసిశయమోనమునం బో న 4 సోముడు క్యతుల్లా . వ 

ఖే, నుం శ్రకోవిదుడాట నళ4ష్థూనిరాముం 

గ ధ్ర ౫తి నుననాసంబు 4 నాచరించు 
౧3 

నటు సేయంగంబూని ఛా4హూణులక ర్ల 
Cn లో జా ny 

ముగనె తమురగాళిం బూన్నిన 4 దగురథం౦జబు, గ 918 

నీ ఎలి వూజఅంగ నెక్కి యే” వృథ నృ తుం డొగరిబటంపక తా నెథయునసమమున( 

దాన్! ఎమ సునన్ 'అడుకాంటి న చారు రాముని 4 న హూ గ్య్భమునకం 

బోయి కతత, యర+బును రథ మెక్కె యు చాంటిన నమ్మని+తట్టజుండు 

నూ నీయుండు రా౫4దాను గనుంగొని రాముఃడంగట సత్వ్వథర ముగ నతనిం 

"లే. రాజాం సృ నీ వీ నవొందింప6 4 ని న్ సం 

గం nN ఎవహాంబునుండి మే $వ ని "న్లైడిన్పు చ్చ 

గాంగ వేగము చని మునిళశాంతుం దన్న 

యరనమును జేరి యాతని4కలదు భక్షి ౬ 919 

గ సరము నొసంగి వసిస్టున్) నరనము దిగప నట్లు వేసె న ష్తూని (యు నొ 

శరయును సిన యము జూసునుల బరయగోము శీరాముంగాంచి ఖీ సరము స్పతీల, 

చే (ప్రియుమున నకుం దగువాంపని 4 విశవగీపె, తనునా గని బ్ర గించి సుస్త 

ఏ; స్నునీం ౦ జేసీ సై వీ4జనకు నకును, గలిగి నయన పత , గా wa 0 

వ్, పుడు మానరాజ్యము.. (ఫ్ [జస కీట rs గసాండి గామఖీ దందా! యు 

గ నూ న, ప తేమను నీ నా మము ho & uy దశర4థోగీఏ సగియుక్, ర్ ఖ్ 

స పాశా! మున నె యుయూలికి సహుసషుండొసంగి 4 న్టులె నగ నీ 

క తాను యానరాజ్యుముం బ్ర నీతి నీయుంపి సుజ? ఏ4వినుగము గొయగడొా ౯ 

సీ అభిసపేశనుగు "లేచటయనిమాని యా రాము నియత పృతుని భూత4నయనునుం త్రీ 

యు క్షంబుగా నంత 4 నుసవాసముండంగం6 జేసె రాజగుగుండు 4 శ్రీరసాకుర 

వర్యు చేం బూజం 4 బతసీి యఖభావిథధిల బయన నం 'సంబడి 4 నచ్చ చున్న 
Fe 

యాకునూారుని నిల్బు4+నట్లూ డంబజుచి నీషీయని" కిగనమ్మ్సున 4 కగి నచట 

తే, రాముంజెంతీయు. దయుబయి 4 రంజిలునటు 

పల్కు మిత్రులతో సాక 4 నె భనమున( 

గూరుచుండి యవ్వారలం 4 గోర్కి_దీ అ 

నన్నివిధముల సంతృప్తి 4 నలనరించి, ౧9 24 



అ₹మోధ్యాశాండము = ౫ సర్గము. బెద్! 

శ, సెలవంది మి త సంతతి, వలన౯ా సౌధంబుంేశెం 4 బ్రనుదలు నరులుం 
గలకలమాటల చెంతయు, నలరాఠుటం జూడ సాధ 4 మాతరుణమునక్.౧౩౫౪ 

తే.ను మ త్తసతగావృ త ౦బయి 4 మూనితముగ, 
బూచియున్నళ్హ్ర "తామరల్ 4 పొదలుచుండ 
నింపుసొంపాఠుకొలను నా నెంతీయు నుతి 
పాత్రమై యం ఆతా డొ నళీబ్భంగి నచట. ౧౪ 226 

క, మునిపతి వసీహ్థం య డా ర్శాముని సుందరదివ్యసౌధ+మును 'వల్వడి శో 

వను గాంచెను జుననంనృత, మునుగా జూపట్టుదాని 4 మోదమురోదలక- . OX 

క, రామాభిసేకమును దము రామోదమునం గనంగ 4 నౌనను త్విరతో 
నామెయి గుంపులుగుంపులు, గా మలనీన ప్రజలతోడంగడునిబివషముం OU 

సీ, అస్పురమునం ట్లు శనట్టి ఘంటాపథములు గీకీ-బీసీయుండే 4 బలువురు జను 
లందందు' గెరలుమ్ము 4 లట్లు వై పయివచ్చి యొరనీకొనుటచేత 4 నురుముదమున 
భఘుంటాసధథం౦ంజబూం ౭ 4 గట్టన యాధ్వని సాగరభూరిని4స్పనము. బోలి 

యుండె; న యెోరాధ వ్రయం+దొప్పుమూాగ్షములజనులూడ్చి జలమును+జల్లి ;యరంటి 

సే, _సంభములం జోకూ,కులం 4 జాలుతప్ప 

కుండ గా గి యింటింట 4 నొగి ధ్వజంబు 

లె త్తి రందున్న వనితలు 4 నెల్లబాల 
సృద్ధులును వెెంందలగుజను4 లేచిన తమి. ౧౮ న్లిల్లర్ర 

క. ఎపుడభిసేకోత్పవమగు, నెపుడత్సులు మోదమంద 4 నింపుగం గననా 
నెపుషొ సూరోప్పి శయనుని, యపరిమితోత్సాహ మలర 4 నందుండి రొగి౯ా, 

ఆ, అస్పురంబునందవు థన శు నభిే పే కోత్త, వంబు జనుల కెల్ల (6 4 బరమహార్థ 

వర్ణ నంబు మ౭కి యు 4+ వరతీరాలంకార, భూత మయ్యె; జూడం4+బూనిప్రజలు. 

సీ ఆతురసడుచుండా 4 రన్వనసిష్థుండిట్లు జనసంకులంబగు 4 ఘన పథ౦బుం 

గాంచుచు వే "తేషు 4గా జనన్యూహాంబు నొనరింపం బూనినట్లాప్పుగ 6 జని 

మెల్లమెల్టన 6 జంత 4 మేదినీళుని సౌధమును సీతా భ్రామురీతి 4 గనందగి విత 

ఫర్వతశిఖరలబు ఈ భాతిం జెలంగుచు. గన్పట్టుదానిని 4 గవంగి యెక్కి 

కే. 'జీవగురుం డిం, నిం జెరం 4 బోవునట్లు 

తాను వశరథు కడ ఆగ 4 మానిరాగం 

గాంచి సింహానచవమునుండీ 4 మ్లసతీంద్రు . 

డప్పుడే లేచి యిల్లుని + యడిగ మునిని. ౨౨౫ పలి! 

కో తనయుని నుపయా న వృత,మును బూనలం జేనినా రె 4 మునీనర యన న 

ట్లానరించితిన an యన్హ౫ాసనముల నృపుతో పనున్న 4 సభ్యుల వడిగణొ, ౨౩ 



ఓ న్స టీ ఖీ నఖ న న్య అ 2న ఆంధ్ర రన ద్రావమోయణము 

క, నరవరుతోగశని లేచిరి పురోహితుని బుంజసేయ 4 భూపతి యంత౯ా 
గురువరుని యాజ్ఞ 6 ,గెకొన్సి పరివత్ర్తును విడుకాలివి 4 ప్రాసొడంబుకొ. ౨౮౪ 

చ. "వారి ధరణ,ధో కందరము 4 నంతర మొం చెడురీతిం జొప్బ; నె 
గృరమణు అ గె సభూమణ విశలాసములం గనుపట్ట నింద్రుమిం 
దిరమున కుద్దీయా గృహము 4 నెమ్మిని చారలతో జలంగు నం 
బరమును జ౦ద్రునట్లు ద్యుతి4 భాసురుండై ధరణీశుం డ డచ్చట౯, ౨౬ సరిగ్ 

ఐదవ నర్గము సంపూర్ణము. 
ఒంర్టుర్టుంర్టుద్రుం-. 

డవ సర్షము. 
యయ రో ముష్ట్టా BEN య, యానము. pe 

సీ. తనపురోహితుం 4 డిట్టు4 చనిన లీ రాముండు నొ ల ౫ నిళ్ళల4 సాస్రంతుంచయివీ 
సాలాల్నీ మొనట్టి + జనక జతోవ 2 శ్రీరంగనాయకోని ని బ4రాచ్చగుని ను 
సాసీంచె శాస Ie tt చోప్పున లు వావి వపా 4 సుధథికభ ద్ర శ య రు 

"9 
నొదసున VY పీంయించి 4 ర్స ERD OC చుర రగ సందు "జనో త్రము 4 డన న ఏమ 

ans న 
ఆ, బ్ ఉ వతంబుకొటుకుం 4 వగ నేయితో ఇ పు 

మాచరించి హోమథనుందు మిగిలి 

నట్ట యావావిస్సు 4 నాత్మ పాం 

నని భజుంచి యిస్ట్రథమును దలంచి, 96 

క శ్రీనారాయణమూ గ్రని, మాను ధ్యానించి సుర ర్భృళనుహీ బయి"నుకొోొ చెం 
దా యంతేట నందుకొ ) మానము సో నిశ్చలమగు 4 గుడి జాను క్రీ నోరా డా, వ్య 

ట్వ. 

గ్గ 0 నుగ నన వగునుం, నిరమునం బూజగయి ని నిసి (00 జేసిన నీ 

ree ఒకొజూమురా తి బ్రయం+4దుండంగ న బని తేనయింట సి gc 4  నగనయస్టు 
as నుంకారపభానంబు చేయించి ది సుఖకరంబుగం బల్కు 4 సూణేవంద్ర 
మాగధ వాక్యము 4౧) ,తీనుణ్ వి వినుచునంతట'. బు*ర్వసంధ్యాధి4ు బ్ వమయిన 
భాను నుపొనించి శప పరేవిమమాయ సమును గాౌని మూనసం4బుస జపించి 

il tp అంప సట oe a గ hg” pd లీ “a eu సళ", లల్లో ర్రేసద గాయత్రీ ప్ర ; కస్ట ఖీ దేవ యస్తు, నీ హగిని గస స్సు 'ంచుయు 4 రిదను | భూమి 
సోంత నం) అట్లీ స కరాటం 4 ననే భాగరంబుల జీ నీయరం)ను J ఇ న౦భు4 సీనీయాస తం, 

క్ర, అగుడై న పక్టున(సృము, భరి MOD నుహీనుబర శత చే కల్లా వం న 

దిరనుందు స్వ సీవాచన,ము రమణ 'జేయింవె; వి వ /+ముఖ్యులు కృష. ౬ 
1 హారిజసీంహూము., అగ గష్రము. | Es ఏ సవాషతొ ఏలీ విళాలాఖ్యా నారాయణ ముప" 

గమల్ _అనిమా, ఇట గ గ విందరాజవ్యాఖ్య గృహాలమని య జు ౦గవలయు, 
ళో 



అయూధ్యాకాండము “ద సర్షము, బినీర్రీ 

శే, స్వ స్టినాచనమంత్రముల్ 4 చదువం దన్ని 
నదము గంభరవుధురమై 4 యుదయమొంది 

వాద్య ఘోషంబులనుగూడి 4 వరునం జెలంగి 

యయ్య యోధ్యాపురం బెల్ల 4 నావరించె. ౮ 941 

క, పురమందలిజనబృందము, ధరణిజతొ నుపవనించెం 4 దా రాముడు నొ 
నరుదుగ విని ముదనుంబెను, దరునాతం బౌరులెల్లం 4 దమిమోణింగకొ,. ౯ 

క, రావమాొభిపేకనా రను దా నురుదుగ వినియె యుంటం 4 దన్ని శ గడువం 

గా మోాములు విక సిల్ల౯, శ్రీమహి తముగా6 బురంబు6 4 చేయం దలందుచుకొ, 

క, సులలితప ట్ర ణవీథుల; 'సలికింపయుం దోరణముల 4+ నలరించి యనం 

టులు గట్టించియుం జక్క, నలంకరించిరి గనంగ 4+ నందముగాొంగకా. ౧౦ 

వ్ 1 తెల మేధుంబుల 4 తీరున, బర్వతశిఖరంబులట్టులు 4 ఇెల్వుమోాటు 

చేపాలయములందు 4 దిన్భ చతువ్పథములయందు రాజప్4థులను రచ్చ 

మూ,కుులయందును నుణి బురుజాలయందుం బలువిథంబుల న స్తు+వులుసన్చుద్ధి 

గానున్నయట్టి యం+గళ్లను, సం“ షు లలరం గన్పడెడు గృ+హాన్గులవగు 

"తే, భవనముబ నన్నిటకా సభా4+భవనములను 

నలు౯దెణంగులం గన్చడు 4 లలితివృతు. 

ములను భూమిశ్వరునిచిహ్నా4ములు గలిగిన 

ధ్వజములె త్తిరి చిత్రప4తాకలనొగి. ౧౩ 215 

క, నునసునకుం గర్ద ౦బుల,కును సౌఖ్యము గలుగ న _రృథకులు నటులును జ 

క్కనిపాట పాడీ న్ రాడిరి, ఘన గానము చేసి రెల్ల4గాయకు లచటః౯. ౧౮ 216 

క, జను లాపాటల నాటు, విని కని సట్టాభిచే. క క4విహయకథలనే 

గను జెప్పుకొనం దొడంగిరి, జనితో తాహముల నీంక్లం 4 జత్వరములలోకా, 

"తే. ఉత్సవంబు సమిపింస 4 నువిద లెల్ల 
నింప్లాలోపల నిలుచుండి 4 యెలమిం బల్క_6 

గాం  దొడంగిరి గుంపులు4గాం జెలంయచు 

వాలకులు నాడుకొనుచును 4 బల్కరిట్లు, ౧౬ 948 

చ. పురజనులు సంతసము 4 పొంగంగ రాముని యుత్పవంబునకా 

ధరణవి భం పోయెడుహథంబులం బుషవుృములెల్ల 6 జల్లి సుం 
Horie: Wort: 

* చతు గమ రఖ్యాసు "నక తే్ట స్యట్టాల'కేమ చ -అని మూ., ఇట చె త్యేషు అనుపదమునకు 

“బాద్దాలయేషు” అని గోవిందరాజు అర్థమును వ్యాసీరి. షట బొద్దళ బ్దమునకు సిద్ధులని యర్థృ్యము 

చెప్పన లనని క్రొందణిను చున్నారు. బుడ్గనుతే మప ఎటికి 6 గలదా యస శంకగలుగపచ్చు. పాషంథు 

లకు చొద్ధశిబ్జ ముపయోగింయంబడు. ఇందు రచ్చయాయబయం౦దని తెనింగింసంబడినదని తెలియ 

నగు. 



gir 

క్ర, 

ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

దరముగ6 జూడ వేసిరి ని(తాంతసుఖావహాగంధధూూపని 

ర్భరతేరవాసనల్ నెలయ 4 వై భనయు క్షము లయ నవిషియుకా. ౧౭ 249 

పట్టాభిది కడై 4 భానిల్లీి రాముండు కరి నెక్కి వెడలెడు 4 కాలమందు 

నతనియలంకార+వుంతీయు. గనడ నొకవేళ రాత్రియా4+నొకొ యటులగు 

చేని యారాముని 4 యెల్లభాూవణములు గన్సడం వనియుండు4 గాన నెల్ల 

'రాజమార్లంబుల 4 రంజిలు వృకుంబులట్లు దీప పముల_స్తం4భాళిం గట్టి 

. రాపురంబున నున్నట్ట 4 యఖలజనులు, చక్క.గా నగరంబును 4 సంస్కరించి 

యావఠాజ్యాభి సేకను4హామవాంబు, నెదురుసూచుచునుండిరి(పొదలు వేడ్క, 

. జనులు గృహోంగ ణంబులను 4 జూ! రుసభాస్థలులందు నిట్బ యా 

జనపతీ సూర్యువంశముణే 4 సాధునునీషుండో తాను నృద్ధతం 

గనుట నెజింగి, రాజ్యమును 4 గావంగ రామునిం బట్టభద్రు దు,ంచే 

యను దలపోసె దై వక్ళసళీనందితి మెల్లర మిస్పు డద్దిరా. ౨౧ ల్రిద్ర1 

. రానుచంద్రుం డింక 4 రాజగు నాతండు సకలవస్తువులవా 4+ సాధ్వసాధు 
గుణముల నెజింగిన 4 గురుబుద్ధి; యిట్టిండు ప్రభువు గావలెనని$వాంఛ నొందు 

చుంటిమి మనమిప్పు 4 డొదవె నాతండె పుణ్యంబున ఏవభుయగా;4 నతనిమదిని 
గర్వంబు వొడసూపం 4 గారాదు విద్వాంసు. డమ మ్మ హానీయుం డ4త్యమలధర్మ్య 

, నిరతచిత్తుండు సోదరళీన దయమం౦ందు. 

గరుణ గల చూడు వారల 4 కరణి మనల 

నెయ్యమునం జూచు; దశ రథుం 4 డియన్టీన మునిం 

బట్టభ ద్రునింగా6 జేయ 4 వాంఛనొంబె, ౨౩౨ నీ 262 

. తనయుని రాజుంటేని తన4ధర్యము వే నెజవేర్చంబూనె న 

మ్మనుజవిభోండు తేన్తవాము + మానుంగ6 జూతుమకాది యిట్టి య 

జ్ఞనపలీ పాపదూరుండు నిశజ పియనందనుం జూచుచుకా సుఖం 

బున జిరకాల మాయుషహషముం 4 బొంది యసంగడుంగాక యిద్ధరక ౨5 258 

అనుచుం బొగడిరి నానా జనసదములనుండి రావ చంద్రుని నభ 

కనిమి తోత్సవముగునని, వినివచ్చిన జనులు వినిరి 4 ఏరలపలు కుల్, వర్ 

"కే, జానపదు లెల్ల రామును+త్పవముం జూడ 

చ, 

సాయ యోధ్యుకుం జనుదెంచి 4 రఖలదిశట 

నుండి; మజినార లప్పురి 4 నిండియుండి 

రాత్తలం దుల్లసిల్లైడు 4 నాదరమున. ౨౬. 

జనురరుచెంచు వేళల ఏి4శాలరనం బొకం డుద్భవిల్లి ప 

రనికరమందుం బెళ్లెసంగు 4 రత్ననిధిధష్షనివోలె మాం; నిం 

ఫై అ పు. 



అయోధ్యా కాండము ఆటే సర్షము, బగ్! 

ద్రునిభవనంబు తీరున గ4నుంగొన నౌ పుర మాయయోధ్య రా 
ముని యభిమేకవై భవము 4 బోలం గనుంగొనవచ్చు వారిచే. ౨౭4 256 

ఆ. నిండియుండెౌ జనులు $ నీఖబమొార్షంబులం, దికుగుచుంట నపుడు 4 తిమితిమింగి 

లాది జంతువితతి 4 నార్భటింప ధ్వనించు,నుదధివోలె వెలసి 4 యుండె నంత, 
అష యయ ణ్ ఆజువ సర్లము సంపూర్ణము. 

ర. న సర్లము, 

_ం్చుయ్టు నౌకకు మంథర దుర్చోధనము చేయుట. శుశుం- 

*చ. కల దొకడాసి కై క కది + కాలము పుచ్చుచునుండు నామెతో. 

గలసీయె, జ్ఞాతీదాసి యగుఉగాని వివాహపు వేళ బంధువుల్ 

వెలయంగ నిచ్చియుండి రెట 4 వింతంగం బుక్షైనొ చెప్పరాదు త 

తుల మెబుంగంగరాదు నృప4కుంజర దారకు6 బ్రీతిపాత్రమా. u సిర్రి 

క, తనయంతేన శశివలె నొప్పిన సౌధం బెక్కె నొకట 4 వింతేగం బురమె 

ఇను సి క్షరాజపథమై, తనరారి ప్రకీర్ణసుమవి(తానంబగుచు౯. ౧౪ 259 

క. అలరును నుండగ సౌధం, బెలమి నధిష్టించి దాని4నెల్లైెడం గనియెకా 

విలసిల్లు దివ్య కేతన, ములచే ధ్వజపం క్రిచే విభూవీతే మగుచు౯, ౨౪ 260 

చ. పురముది యమ్మహోశ్సవముః 4 బొల్బుగం జూడలగవచ్చు సజ్ఞనో 

త్క_రములు స్వేచ్చగా దిచుగ 4 దగినట్టులు చిన్న త్ర్రవలకా 

వరుస రచింప నొప్పు; జన4నారములుం దబయంటున్నానము౯ 

జృరవీ యయోాధస్టీ యంతటను 4 సాంద్రముగాం దనరారె వెండియుకా. 3 261 

సీ కానుకలర్పింపశ గాం గునువుంబుల హోరముల్ భత్యుముల్ 4 హ_స్తతీతుల 

ధరియించి వ్రాహ్మణో+_తృములందుందినుగుచు సంతో వపూర్వని+స్వనములెల్లం 

జేయగా సున్నము 4 పూయ ద్య "దేవతాలయములు గ్రాల+న ఖలతూర్య 

నాదముల్ వరిని 4 మోాదమ్లున ౯ జను లందందు నిండుగ 4 నలముకొన లో 

కే, శేదపారాయణధగ్షీనుల్ 4 విస్తరిల్ల 
సంతసంబున నలరారు 4 సామజములు 

వాజివరములు చెలువార 4 బలసియున్న 

యట్టియాంబోతు లందందు 4 నార్భటింస, స్స సిడి 

క, కనుగొన నయ్య యోధ్యయుం గనుపండువు చేయుచుంజెం4గడుసంతోషం 

mn టొ ల వ ఇ 
శ క్షాతిచానీ యతోజాతా కెశేయ్యాస్తు సహోషితా?” అనిమా. యతోజాతా ఎచ్చటనో 

పుట్టినదనుటచే దానిప్రుక్ణుక దీరికిం బెలియదు. దాని దేసతేలే పంపీరనునర్థ మిట సూచితమని 

యొణుంగునది. ఈయర్థము, ఒక దొ యనుమాటయం దిమిడి యున్నది. 
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అయోధ్యాకాండము = ౭ సర్గము, ల్రిగ్రళ్ల 

ఆ. భో ర్హనన్ను( బ్రీఈపా త్రగాం దలపోయుం గాననేనె భాగ్య+కలిత ననుచు 
బొగడుకొనుదు వీవు + పోయి నీసౌభాగ్య, మెండలం బ్రవావా 4 మింకురీతి. 

క. అని యూగూనిది పాపం,బును గాంచు స్వభావమున నె 4 పోలుచు రోవం 
బునం బరుషుంబుగం బల్క్న, విని మిగుల విపాదమంది 4 చే యిటు పలిశ౯, 

లే, వుంథ రా! యేమి యిద్ది, "నే 4థమం బెగాజె 

నాకు, నీమోము విన్నంద4నంబు గనుట 
చూడ నేదియొ దొుఏఖంబు 4 గూడ నీక 
టంచుం దలంయచెదం చెలుపుమూ 4 యన్నిధంబు. ౧౭ 277 

చ. అనియిటు కైక యెంతొ మధు4రాతరముల్ దగ మూటలాడంా 
ఏని యిదియేమి యూవనిత 4 విన్నదికాదొకా రామువా రయం 
చును చుది నెంచి యాగ హముం 4 జూపుచు మాటలనేప్ప సాల 
ల్రినయదికాన నిట్లనియె 4 గేకయరాజతనూజం గాంచుచుకా ౧౮ 376 

. కై శేయికీ హీతంబె 4 కాంతీంచునది గాన నభిషే.కమును విన్న[యంతనే వి 
మూవ మధికమాట4చేం చాను సీరి జూతివశమాటం డెల్ప్సీ యళీవ్వునిత శెంతొ 
దు/ఫఖిమ్ముం గప్రేంసం 4 దొడరి యామెకు. గలతనయవాతృ్సల్యంబు4ఘనతరంబు 
వేలుపజుచి ముది 4 వేగ వరోధంబుం గలింపగా నెంచెం 4 గాన బేవి 

ఆ. నిను నళింసంజేయు 4 ననువగు యత్నంబు, జరగుచున్నదద్ది 4 సాగకుండం 
బ్రలిక్ళతిని నొనర్భ 4 రానియట్టది యయ్యె, వినుము తద్విధంబు + విన్నవింతు, 

క, నీనాథుండగు దశరథ, భూనాథుండు యౌావరాజ్యు4మున శ్రీరాముం 
బూని యభి పే.కమొనరుపం గా నున్నాండెల్లీ వింటి 4 గా యవ్వా రకా, ౨౦ ట్ 

ఎవి 

క. సిరి రామునకుం దక్కెళా ధరణళుని కరుణ న చెడు 4 తలంపున దుఃఖం 
బుగుతర రాజ్యము తీప్పెకా, భరతునకను శోకమును మళథీనంబున6 గలుగ౯. 

క. “పనుభీతి మునింగి యిపుజేే ననలునిచేం గౌల్పంబడీనథయట్లు బడలి నీ 
కనయంబు మేలుంగోరుచుం జనుజెంచితి నిటకు మసలం 4 జనునే నాకులా. ౨౧ 

:ఈ.ఏలోొక్ోొ నాకు నారి జని(యించిన నీకును దుళఖనుందు వే 
మోలలితాంగి! నీదువుది 4 నొయ్యన దుకఖము సుంతకల్లె నా 
తాళలరాని దుఠఖమతి4దారుణరీతి జనించు న ద్రియుం 
బోల మదాత్తేయందనుచు 4 బుద్ధిం దలంపుము కేకయాత్త్యజా. ౨౧౮ సిడిక్రి 

క, నీకుం బెంపుసెలంగిన, నాకులా నృద్ధియె యెసంగు 4 నారీముణిరో 
సగాకొరణి నసంశయమని, యోకొమ్హా తీలంపనమ్మ 4 యొక్కటి వినుమా. ౨ 

౮4తో 

* నను మమను$ఖాదిహేతా సతి కుత సే దుఃఖ పస కి రి క్యతీ ఆహూ- అను దాని కిది తెనుంగని అధి Cd ఆట 
మూహీంపసలయు. 

88 



ఇదద ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

చ. నరవతివంశమందు జన4నంబయి యస్మది లేశపత్నులం 

దరయంగ ను తమా ఖ్యంగని 4 యెనను భూపసలిధథర ,ముల్ నిరం 

తరమును గ్రబ్రూరతేం గనియె 4 థా తిం గనంబడుచుండునంచు ని 

తరుణి యజుంగవేమి; సతి 4 ధర నచస్కునిరీతిం దోయచెడులా. ౨9 23గ్ 
౫న, అరసీన-వో నృపుం 4 డలిరహస్యంబుగ సి పి యకారియె 4 వ వెలయు(జుమ్ము 

రసనాగృమున నతి4రనుణీియముగ6 బల్కు. “కార్యంబు లందును గని నం గ్రహూరుం 

డతీవరో పరిశుద్ధమైన స్వభావంబు గ౧దానవాట నీ కాంతునపై 
రు 2 త ey నమలినచిత్తుగా 4 నరసెద నక్కటా! యశనివే నంచిత+నె తి తి ఫీవ్ర 

ఉల్లాస 

ఆ. నీదువంతంచేరి 4 నీకు హితంబుగ, నిచ్చకములు సలుకు 4 నేమిగాఫున 

నుపకృతులను 'జేయం 4 కొర్కస్పుడై నను, బుజ్జగిం చుచుండుయ 4 బొలంతి నిన్ను, 

చ, వినుసుంక నిమృల క ర్తుంను 4 'వేండుచు నిన్నును బుక్జగించుచుం 
దనిశొలిభార్య కిప్పుడు ము4వంబును గూర్చుచు నః ర్లనంతే'్లు 

ఘననుగు గొప్పకార్యమును 4 గాంతరొ య. నున్నవాంయడి నా 

కనిన విధంబునం బలుకం4గాం దగు; నంచన యెట్లు లన్న చోకా “9% 2RT 

చ, భరతుని దుష్ట్రబుద్ది నర4పాలుండు మాతులుణోండయబంెపిం ద 

త్పురికిని బంధున ర్మన ముం 4 బోలును కేయనటంచుం బల్కి_ య 

బృరతుండె జ కంటకుండుగద 4 పాజంగందో అను వాని నీ నుగం 
- “కవి భన- యు ఆ . : డరనీయె బేల! పి తన$మాగ్శజు నగ్రున్ణిని రామ చందు నిక. ౨౫౧ 268 

శే, విగతకంటకను, పెను కృద్ది గలిగి 
రా ( 

యున్న యరారాజస్టమునకుం దడా నెన్ని ప్రభొవు 

గా నొనర్పంగ నున్నాండు 4 చాన నీవు 

భావ్యసగ్గముల నెణుంగు 4 పొఢి గనవు. ౨౬. 399 Fed 

చ. మగని చేగుపెట్టుకొని 4 మానిని నీకషనున్న శత్రువే 
యగులద సీదుభ గ్ల; యొసటయంగన భోనికి లో విషంబునుం 
డున యటంవలుంగక య4నూనహీతంబును చానిశే యొన 
ర్పగం దబపోసి ల్లి నెం 4 బాము చొడం గడియించి Crs coy 

చ్చంగం దగ చెంచుభంగి నతిఠసాధ్యివి గావున నీవు నాఖుని£'. ౨౭ 200 

అంత క్యా త్రృవ్చుండని న్, నింగేయయుం దయక యె నదికి 4 హీతముగం దొడ 3 వి 

చెంతేయుం దస లాలించిద, వింతీ' యింక "నై న ; విడుని+ నేనినణేండుకా. 924 291 

క. కాకోదరమును శొత్తవు, భీకరగలిం జంప కెంసు: + విడిచినవో నె 
ట్లేకరణిం జేయునో యటు, నీకొడుకును నిన్నుం జీసె 4 నృపుం డిపుడబలా. 

వా gg . శక శ 
ఫర్మ్మవాదీ ళటోభర్తా క్లళ్షువాదీచ దారుణ అనిమాూ ఇందలి విశేషణములు వ్యాఖ్యాతలు 

చెస్పినయర్థ మిందనువాదితము'కొని స్వకల్చితముకాదని యె టుంగ దగు, 



అయోధ్యా కాండము ఆడ సర్గము, బర్ర్టీ 

క. కలకాలము సుఖముగ మనం గలదానవు తెలివిలేని 4 కాంతన్ర గావే 
ఖలబుద్ధి సీనుగండని, తెలియవ్రుగా నీవు దానిం 4 'దెల్పెద వినుమా ౨౮౫ ర్ 

ణు - ఇంతకాలము నిన్ను 4 నిచ్చకములతోడ బుజగించుచు న ౫ పుత్రు,ండె న న్ య (WU రూ రామున కెలమిమై 4 రాజ్యముగట్ట నిన్నును నీదు సంబంధు4లను గడంగి 
పాడు చేా సెను గదే + పడతి నీ విపుడై నం దగినరీతింగ నీ హి4తమును జూచు 
కొనుము నే నెట్టుల4ప్పని. జేయయజాలుదు ననయజోకు నీ తెల్వీ 4 యద్భుతంటు 

తే. దాని నుపయోగపఅచి పు త్రకుని నిన్ను 
నన్ను6 గోపాడుమాొ యింక 4 నన్న. జారు 
నదన శయనించి యుండియె 4 యది వచించు 
నట్టిమాటల విని హర 4+ మతిశయిల్ల, 304 294 

G, శారడచం ద, లేఖవ అం 4 జాన వెలంగుచు లేచి నెమ్మదికా 
స్ఫారముదంబు విస్తయము 4 నారెకుసారెకుం బొంగుచుండ నొ 
నారికి గూనిదానికి మళథనంబునం గుంబెడుదాని క్చ్చె నం 
భోరుహూ నేత్ర యాభరణ4ముక్ బరితోషఫలంబుగా వెసకా, క 29ిర్ 

"లే. ౫సానిదానికీ నిట్టులా 4 కోవులాంగి 
యాభరణమిచ్చి వురల న4య్యతివం జూచి 

మంథరా ! నిర్భరనుగు స4మ్మదము( గూర్చు 

నిట్టినా_ర్హను దెల్పితి 4 ఏవ్రు నాకు. 33 296 
చ, నునమున కీంపుం బెంసందగు 4 మాటను జెప్పిన నీకు నేమి యి 
యను గలదాన; నీసవతిథయాత్త్మ్యజు పై నిటు వ్రీతి యేలాకో 
యనియద వేమొ రాఘనునియందును నాసుతునందు భేదముకా 
గనుంగొనయజాల నిద్దజణును 4 గాదిలిపు త్రు ల నాకు గావునక౯ా, కిరు 297 

చ, సతి యిపు డగ పుత్తునకుం 4 బట్టము గట్టణగలండటంచు స 
మ్మతీ విను నాకు నెంతీయును $ మానిని సంతస మంకురించ నీ 
వతిశయమైన నా ప్రియము 4 నందంగంజూలినదాన వాటే 
హతము వ్రీయంబునై తగిన 4 యిట్టి సువార్తను మించువా ర్రలన్. కష 

తే. వేజొకటి చెప్పంజూలవో 4 వెలంది రాను 
చంద్రు, నభిపేకవా_రయె 4 సంతేసంబుం 

* ఏతి (ప్రయ మాఖ్యా తు 8 కీంనొ భూయః కరోమి లే, రామేవా ఫర తే వాహాం విశేషం 
అట్లే 1 

సోపలత్సయీ-అని మూలము. దీనిచే సింతేదనుకం గై కళకు రొమునం దనూయ యిుసుమంతయు లేదని 

"తేలును. చేసతలు మంథరయిల దానేశింఛినకతన దొనిమాటలు నిష్కు_ పటుకాలగు కైకకు రుచించిన 
పనునరము దీనికుండి తేలును. నీససతి యాత్మేజుపై నిటు ప్రీతియేలాకో యన్నది యనతౌరికకు. 

(7 i 

జనుంగ6గాని స్వ కల్చీన ము. "గాదు, 



$0) ఆంధ్రశ్రీ మద్రామాయణము 

౫లుగంజేయును గొన నశప్పలుకు వల్కి.. 

తింతకంును (బయ మింక 4+ సేసుగబదు. ౨౫ 999 

శే. అట్టివా సను జెప్పితి 4 నబలకానం 

న దగిన నట్టిదుండినం గోరు బవ త్తు 

సంశయము “లేదు నానీని 4 బాస చత ( 

REE గనుంగొని యోన్వక 4 ౩ గడు వవమున, ౨౬. 300 

ఏవ సర్లము సంపూర్ణము, 
ఘు 

"వ స్వము, 

రురు. సంగ! (1 టు ననీ Wn My ry
e foo 

క్ల తనకు చీ 
త్రి మ నీ చునహో ఈ రహ దీపీని ణా పెప్పీన మిం తము" 

నె 

విననయ్యి వనజ పుం, బును గ్షగు న దుంఖవును ముది దోయకొా ౧ 

చ, తెలివి యొకింతయెం గనను 4 శగ్భము దు-ఖమునొందు నొటవుం 

దబమిని గాంచు వీవు నగ నే యు సంఠతసమం న స నీకు, టొ 

య్యలి శెలియంగంజాలన్లు మహా నంత న నుహోగ్ట నంబులో 

నొలయంగ నున్న నీన్నుల గో ముది “రేకణ మ? సయుదుకొ, ౨ 302 

సీ సంగోవమును గన్న 4 చంనంబుం జూదునగా ను" ఖమ్మ పడీం ఇయ4దోయః UN 

సను యమియ్యది సంత4సము నొంవంజీయు'నే యిట్టికాలమున సీవిట్టులుంట 

చేమనితణంయయునే 4 యిట్లినీ యున్మా* మును గన్ననామసన్సున న జసించో 

నవ్వు నీదుర్చుగ్లి థీ నను "దుః ఖపూర 'బునను ముంజి; సవలికేల 4 వచనయుండన్న 

"జే, శ్ర గ్ర, నే (వ? తేజ లది 4 కేసునుసోల్కి. 

శారు మరిముంతేగాలగు 4 DED Cor నే 

సంతసము నొందు ? గాజ్యుంబు 4+ సమముగ( Ns 

నన్నవశేె నీదుతనయుం'డే 4+ యధిక్ళతుండు. 6 308 

క, కోనుకకొ రామునకుక' భయ, నునుజాతుండై న న్నీ నీవీ శ*యాగే (జనన 

గననగు, భయముతీనికె నొ, తేనయునకుకొ బేడ నకును థీ గ్గ ఎ వినుమా. ర 

క. మనలం గనినంత నె ఫీ,తీని బొండెడు వ్యూఘృముఖ్య (మ సైమ్బుగము బే 

కనం జేయు?) ణి సున టకా, గనుకిం జదికథిము Hed 4 0 జంతలుదుకొ. స 

స, అనుజులు ల a భా త్తు ము నొములు గబగు గాది నా ననయున లే 

గ ననగు నాభ అరమ క Ry Ww, యనుజు/) శీక్పారకురాదోొ 4 యనుదుదయే మా, ౫ 
aramid అత! న 

శ ఈపద్యము. వాలని యువ్రగౌరీకో గగ Oy) యంబటేనది. మూము ద్ని జను. ఈ 

యర ఖు మర్ో గు టరు rs ర్థమును గోవింధరాజమ"హే శరత గు లిరువురును గ్రానియున్నారు. 
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చే, గొప్ప విలుకాడు లకత్షుణు 4 డెప్పుడన్ని 

విధములను రామునే గొల్చి 4 వెలయుచుండు 
నక్షై శత్రుస్నుండును నీ ప్రి (యాత్ర జను 
నా శ యించిన వాం దట్టు(లాట నోవిదో rT 807 

క వారీరువురివలనక గనం; గారాదు భయంబు నెట్టి4కాలమునందుకా 
శ్రీరామునకుక; భరతున, కోరనుణీ యింక విస మట్ొక్క_విధంబుకా. ౬ 

కే జనన (క్రముంబుం గన భరతుని డెను మె యగ జునకుం 4 వోంచును దా? పై 
కనుక రాజన్టీప్రా ప్టీయు, ననుకాలము రాము'వెనుక 4 నబ్బరతునకు౯. an 

మ, అనుజాతీద్వయ మింకనుం గలుగబే + యన్నకా నిజంబే యను 
నను వారల్ గడు బిన్నవారు ధరణీ+నాథత్వ మో దూరమై - 
తనరుకా గావున నీదుపుత్రునకె యోతల్లీ భయంబంటు ₹ రా 
మునీవంకకా; వీనుమింక నోక్ళ్క_నచనం4బుళ నిశ్సలస్వాంతవై. ర 810 

క, తనయంతనె శ్రీరాముడు, ఘనబుద్ధియుతుండు మజియుం + గడుం బ్రాజ్జండై 
కనందగును రాజనీతిని, గనిచేయును సముయమెటిీంగి 4 కార్యము లెల్ల౯. ౭1 

చ, వునభరతుండు రాముని సమానముగా డల సద్దుణాళిం గా 
వున భవదాత్త్యజన్సుం దల4పోసిన యప్పుడు రామునంకోనే 
మనితర సాధ్యసాధ్వసమ దంటునొ యంచు వడంకుచుందు నో 
వనితరొ యాభయంబడంగు 4 భంగియె ముందుగ జేయనౌం గదా, ౮ 89 

తే. వినుము కౌసల్యకొడుకు స4ద్విజులచేత 
నధికతరమైన యౌావరా+జ్యంబునందుం 

జెలంగి పువ్యుర్ణ నుందభిపి. కుడగును 
గానం గాసల్య నసాభాగ్యథమాను ఘనము. ౯ 518 

* యువరాజుగా దసశయుండు పొల్చుట చెత నతిశయసంతోపష 4 ముంది రాము 
తల్లి విఖ్యూతిని 4 ధా క్రిం బెంపుగం గాంచి సవతులు లోనగు 4 శత్రు వితతి 
నడంచి -చెలంగెడు 4 న వప్పుడామెను నీవు డాసిపోలికచ హూ స్త్వముభుమోడ్చి 

"నేవించెదను సుమ్ము 4 సెవనీ విబ్బ్భంగి6 జేయ మేమెల్ల 4 సేవచేయం 

తే, దగినవారమె కౌసల్య4కగుదు మిజ్లై 
త్య్వ_త్తనూజుండు “రాముని 4 చాసుయగును 

"రాము డభివీ కుం డగుడు, నొళరామచంబ్ర్రు, 

నుత్తమ్మస్ర్రీలు ప్ర స నుదంబు 4 నొందువారు. ౧౧౪ 814 
2న ఛారతుండు రాముచాసుండయి థీ భాగ్యవిహానుండు కాంగ నీస్ను షల్ 
CRUSE ర నాతలను WR 

లొ 

న rn OLED 

1 హృష్టాఃఖలు ఛ భవిష్యంతి ం*మస్య జురమాొ చ్రీ్రయః = ఇచట. రాముని * శేళపత్నీ తరము విష 

యమై వ్యాఖ్యా తేలు విపులముగ€ జర్పించిరి. సోరొరశము (న సీతాసఖ్ల్య 8?” ఆని కేల్చిరి, 2 2 స్నుషల్ - 

అన్న చోటనుగూడ నశ్తేయని (గ (గ్రహొంపఐలయును. 
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అక a we Vm” ల ' 

కంనము మోనముళక' విష్తిచి 4 నిష్షతభాగ్భలు గాన 6 గసందుయుం 

ల "వట ట్య ఉం" గోగ్ wt ఉలి 

యును, సి. న్న నాయుని 4 ఉోొోయపపహాననయంచొ "గల వునో 

పహాూగముగ బుగ్గి సె? చును 4 హార వంబును తేని మంథా ౧౨౪ 815 
hha 

చ, కనుగొని గాము సద్దుణ సీశకాయము నెస్నలో( బొచ్చు | ఇసి యి 

ట్లనియేను సుంథ "గా! పినును 4 యాగ ఖంవిర సరద ధగ స శే చే 

పి. “యుసకాగముం దస దు4చి తము క వంసోయువాండు వ 

క్క_నిగుగుశియ నొంది యెస4గ ందగువాం చును సత్యవాదయు౯. ౧౨ 866 

గ సరకు మ మళీ యు ౯ భూ, వగున రుద దొలికొయరకు కరన. 4 5 వబారకయతే౭జే Gs 

యల యినగాజుగం దాల బటట! వ. దు స ము 4: MD "శీలా, 

"బే. అనండి తమ్ము) ౨ భృతి 4+ సలముదముా( 

సుం పోలిక భె లించుం 4 వగు యతేయయు 
Wa 

ధయ దీగ్థాయు సొ యుం౫ం 4 నగును గొన 

"తాము? ఖ్ EA లహ య" వాళ yy నం దనియు. ౧ 
918 

A 
|| 

క, సంగనముందుక nN de, “ono నేం) mE 6 వర NE 

సుంగయు6 గా ణఇముంయు న, యింటి "యొకు యూ రి 4 he గనుదో, 
ae 

మ, థగ oa uy సుతం హె; సగ గతము బామ స్స యంబొెస ని 

nn: బాలించి “మో సగన యు 4 గః om “| పూ నుల 
hy 

న 

SDE” ఊాతటు! దర్మ, సలి నహీ భో! HOE నదాని న్ 

ట్ర్లంయక్ ముగ: కుత్సేనంబగుట య శ, ంటష ys జగేర్టంగేముటొ అ MEU 
320 

ఆ, ఉచితేను; యక 4 యుగ్సోనంపద కాట, నున్నని of prim ్సన్పువంబు 

జరగునట్లి శుభ ము 4+ ననుస "యగ లని Gare Home ఎగిత్పీం జదోసి యటట, 

లో ar, [ ళో + “hs / న? ౯ గ్రే షష ల కీ 5 ఖ్ | 

క గజగలికంగు చెంప, ఘు; ముగ 'గాముందు. వశగావించుదు నా 
tr 

ప్రును గాం గామునే నొ, నా యునినం ముగా Dome మోన్యునిగ గొ ౧౮ 

చ, అనుజుల గాఘనవుండు తే? (యు తంం చును గొన గాము6ం షు 

గ్ భరియించు'నే భరతఏ: 
సళ్ళు! న్ య్యద్ వచ్చిన స్తై యూ 

సుక + తాగ్గముగస్పగదో 4 లః నం) 
మస య చెంది; గి న్ 

యన నిని = క కలు. 4 నొ గీినిభొంగి ముదం * పంచు చు౯ ౧. 828 

శ, సంక స్క 0 రుం బుచ్చి 4 వెస సచిదలే 

¢ | ళు న గ్ | a యీ 

దా a “చదు త నన4థగము సు శు 

Vans దగం'జదు, "తలిషయ 4 గాంగాదు 

సీచుచి శ్రంబునం నను 4 జేర వకట!, ౨౧|| 394 
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ce సెనుదో8ఖసాగరం+బునయందు శోకవ్వసనవి స్ట స్టృతంబున 4 మునుంగుచుండి 
యును నిన్నును దెలిసీ(కొనజాలకున్నావు రాఘవుండై నచో 4 రాజువాని 
వెనుక దత్సూనుండెఃపృధిఏిశుడగుగాని భరతుండురాజ్యంబుం$బ కయంజూల. 

ఢొగి రాజవంశంబునుండి నీతనయుండుతొలంగింపయిడినయశట్టులెయ గు(జామి 

ఆ, రాజుతనయు లెల్ల 4 రాజ్బంబుం బాలింహ, బట్టభ దుర నం 4 బరమధర్శ 

వుంతరించు హోని|య/సంగాన నృపసుతు, అందె అట్లు రాజ్య 4 నుందంగలరు. 

క, కనుకచనెి రాజులు గుణన, _త్రనయులు శక్యం గాంండ్రు డు, చెలంగ్డ6$ దద్దా/జ్య్టంపుం 

బను లెల్ల నప్పు గింతురు, తన యులలో చ్యేమ్టుయెనండొ 4 తగ నాతనకి౯. ౨౪ 

, అనవద్యాంగీ! నీ ప్రీ య, తనయుని నెం బ్రీకి నీకు 4 దనరునకు యే 

వునియందు నింక ్ఞరతుం, డనానుగల్. భ ద్ర్వహీనుడై చనుల జుమ్మా. ౨౦౫ 

క, ధరణీ శాన్వయగణసకు 4 గరనుసమోాపమ్లు నొంద64థగలవాందు గదా 

ధరణిం బూనల చ్యేస్టుండు, సరంగ౯ా భరతునక బెట్టు 4 వచ్చున నెదవో. ౨౫ 

క, -ఈమార్ల మజింగిననే, నోవూనిని నీదుసుతున థీ కురుతరరాజ్యుం 

బేమూడి డ్కి గలుగు నయస్టీది, దు మేలుగం జెప్ప నిచట్ 4 శితెంచితిం జూ, 

చే, సవతి క భివృద్ధి గల్ల నాశసనుయనుందు 

చారితోషికమేచ్చియు. 4 వారితో. 

కాంతరము నియ్యంగోరితి 4 వకట! నన్ను. 
దెలియుదువె “వచ్చ నాహి తార్ధిని" యటంచు. ౨౬ 380 

IK 

క. అరిజనరహితంబగు నీ, ధరణి౯ రాముండు పొంది 4 తమ్ముని 'దేశాం 

తరమునకై నం బంపును, నురణము నే నొందంజేయు+మొట నిజమిడా, ౨౭ 

చ. భరతుని బాలుంై నతజిం 4 బంవీతి మాతులునింటి కప్పుడే 

త్వరపడి నీవు కీడాదవు 4 దాన నె; చెప్పెద నాలకింపుమో 

తరువ్రులు లోనుగాంగలుగు 4 స్థానరజాతుణయందునుం బర 

స్పరయుతిరూపమూ చెలీమి 4 వర్గిలు దగ్గణినుంట నెన్నంగక్. ౨౮ 882 

ఉ. కావున నీకుమారు నృప+కాంతునిచెంశ్ వసింసకుండంగా 

నీవ. యొనర్చి తం డ్రిదగు 4 నెయ్యముం. బాడొనరించి తిట్లు స 

ద్భానమునం దదాతు, జాని 4 బాయక యె సుమి త్ర పటి యుకా 

భూపిభు న గ్ర సూనుం బని 4 పూనియె లత్ముణుం డాశ్రర ముం జూ, ౨౮౮౪ 

లవ వినుము లత్తణురీతి నీశీతనయు గొల్చం 

చె శతున త్రుఘ్నుం డతండై నం గాని నృపుని 

ఇంతనుండేన నాతని 4 న్నేహయు. ౬ 

నైన నృపునకు భరతువై 4 నలరు బ్రీతి. ౨౯ 834 
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గని నటుకంగ రా నది + కంట ఇ "గులస ONS 

డనగరుటం దన (భయము! 4 దా సిడపీం: కానంగ నేస్పునం 

చని వినుచుందు మేబ్బుజను + లాం విశళాలలోచనా. 30 నిలిర్ 

వీ ఆరీతీ నీపున్నాం 4 ననీశనని we నుండిన ( బ్రీతిచే 4 నుసుభయంబు 

నొంవకుండంగం గాచు4చుండును; సౌమి్రి బ్ర గాము నెప్పు గళ ంనుచుండు 

సళ్లు 4 ఇాఘనుం 4 చనుజుని గశీంచు నకి దేవశలయశట్ల: నమ్ము 
es, 

బటు. సిగు వార 4 అనో స్ట న! 111 స వేం పగయిందుటంము మీ Gy థనంబు గాజు 
(al 

న కా శాముందు సౌమ్మ 9 ,6 ( సరుణజూచి 

CN) Crocs: జీయో '+యంబ నీచు 

గీ x ణు త్తు నరా ల్ షీ మం ఖీ . ముం 'జీయ 

hy 

నిందలకు సంషయంబు ౫ 4 దింప నిజము, 3.9 886 

న oe “tf " భరముం | జ తు నచ" enw యం ACA ve 4 సు 69 వసికీం 

బసు సు నూ గహాం, ఒబుసుం4 యీ నీషవరాగివం 4 భం తి హీచమా, sm 

క న్యు గదిని? బదుకు న్కు మనభనముం సయ నొదు + వరిగి హూం a 

సను కుడు సీలు ఓ మీ గం, గు ”టంచీను గంటల 4 బో మడక నలా, 33 AAR 

చ. న మున కిగు ట+గ్యకును 4 బాగుగం నోయసం మని ₹*జ్బముం 

ను క యంగా నును 4 గాయని! థం |. స్ ఆయను Ea వొంగ ఫీ 

నన ముందు భగ్మసంగ ని 4 ధారణిం బూని “బంధు! వంశముల 

గను ప బే యమున” సిరిని 6 గాంచ్ నీసునుం నుంంరాదు సాం తర 999 

వీ చాయం భంచుందు 6 భ్ వ్యసుఖంబు[ “ సనుభ నింపసం నగి; ట్రైపంండు 

శాజ్స్యహీనుంనయి 4 గామునివసమున నుం౪ంగ సుఖుముం 4 నొస్చు నెట్టు 

సవలిప్తుస్రుంద ఘు రానుు4 చిం, ద్రుమ గావున సహజగే బ్రైవుగన 4 + సకం భాగ్య 

యు కుండ శ రాము6 4 HOH ON Am సళ వీ, న్యాన, ఆజం ఖీ 2  గొరణీని 
సనో 

శ్రే జీ జెస్ట్్లు నళము" నుండీ స్వళ4జీవనంబు 

నిలుసుకొసంజూలు; వెన్నాకం + గలిగి సింవా 

నుసి వటునుంగ నపరణంబు4నం సను 

హా స్టిపలిం బోటి నీపున్ను( 4 లిన అపుడు. 3న ౧10 

కం చనయన్నకుం జిక్కి ముంర్పబున శేళమునొంది చావం 4 బూ నెను నీఫు 

శ్రుని రతీ ంముటదగు నాక,నునది పన్ ans నను MON 4 నధు లూ పా, దిజ వశీ | 

ద. 'పెనిసుటి యెబ్బ కాలమును ఖీ బ్ర్తిని జొ”పుడు?; ట్టి గ ంటిముం 

గనుదునటనస్న “గర్వమును + గాంచి సస్తల్నిని శాముతల్లి ని 



అయోధ్యాకాండము అనా సర్ల్షము. 

మునుపు నిరాకరించితివి 4 మోదమునందిన యామె యిప్పుడే 

తనపగం దీర్పకుండునె ని4శేంబిని నిన్నును దాసిగా గొనుకా. 3౭ 

లొ . సకలరత్నాకర 4 శె లసట్టణముల రాజిల్లు భూమికి 4 రాజు రాము 

డెప్పుడగునా తప్ప్యకప్పుడే నీవు నీ తనయుండు దుస్సహం4బును నమంగ 

26ర్ 

842 

భంబునౌ నవమాన4ముంబొందుదురు రాము 'డెప్పుడు ప్ర భువగు4నప్పుడే త్వ 

దాత్శజుండు నశించు4ననుటయు నిశ్చయ, నుశ్త్లాట భరతున 4 కవని రాజ్య 

కే. మిపుడె గల్లుటకు నహితుండై న రామునిం బట్టణమ్మునుండి 4 పాజందోలు 

టకును దగు నుపాయ 4 మకొట యోజింపుమా, జూ గుసేయరాదు4సరనీజాశీ. 

ఎనిమిదవ సర్లము సంపూర్ణము, 

-ందురు-డుణుం- 

గావ సర్లము. 

-ంర్టుర్లు కైకేయి మంధరమాట-కు లో౭బడుట. శ్చురుం- 

చ. అనవిని చానినా యగుదు 4 నంచు మదిం బ్రభొవిల్లు సెకొగ్సుథకా 

దనముఖ మశ్లై మండెడు విిధంబున నెజ్జంగం బ్రాల వేడి యూ 

ర్పునిగుడ మంథరంగనుచు. 4 బూన్మి_వచించెను నేను వేగమే 
పనిపెద రామునికొ వనికి 4 జెలకుని౯ సుఖయు కు కుం జేసెదకొ, ౧౪ 

చే, యావరాజ్యంబునకుం బు 4 మూదరమున. 

దనయునకుం గట్టం జే సెదం 4 దగినభంగి 

వుంథరా ! యేయుపాయము 4+ మనభరతున 

కిపుడు రాజస్టంబు రాందగు 4 నెన్నుము ముది, ౨౪ 

క, రామునకీ గురురాజ్వుం, బేమాడ్కిని లేకయుండు 4 నిపుడే పూన్మి౯ 

నీమది నాలోచింపును, నా నుంథరపాపదర్శ4ననిరత గానక 34 

చ. ఘనుండగు రానముచంద్రునకు6 4 గాం దగు నయ్యభి మే. పకమెల్లనుం 

దనఘనశ_ క్ చేం చెటు 4 దా నొగిం బూనివచించెం గై కతో 

వినుము కాసు! నాసలుకు 4 బృథ్విని నీసుతుం డెట్లు ు ఫొందునో 

యనువుగం ద్వశ్చ'? యోజన ము4నంతయుం చెప్పుదు వచె పల్మజుక్ ౫ 

ఆ. ఆ ప్రయోజనంబు 4 నంతయు నానుండి 

య్ వినంగంోనె 4 దిపుడు నీవు 

మజచితోొక్క్కొ, దాని 4+ మజువక్ యుండియు 

నేన చెప్పవినల  నీకుం చ్రియమొ, ౬ 

ఇా.నేనై చెప్పల నో విలాసిని వినక 4 నీకిచ్చయ గభ్రెనే 

సూ నాపాక్యము నాలకింపు మదియుక౯ 4 యు క్తంబొ కాదో మనో 

ఫ్థి4 

344 

845 

846 

347 

848 
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జ్ఞానం బచ్చువకం బరామరికతో 4 సాధింపుమా యన్ననా 
సూనుమేనుకరంపుంబల్కువిని యా4+శు భ్రాంశుతుల్యాస్యయుకా. ౭1 849 

చ. ఒనరంగ మె చృంగాం బజుచి 4 యుండిన శయస్టిం బరుండియుండి సుం 

త జలంత లేచి దానిని 4 చా వచియించ న బెట్టియు క్షం ట్ర 

న్నిన భరతుండు రాజ్యమును 4 నెమ్మిని బొందునొ యెట్టి భంగి రా 

మునకద రాశయుండునొ ద్ర 4 మోదము మోజుంగం జెప్పు మంథరా. ౯ 850 

"లే. పాపమునె చేయంగాం జూచు 4 నాసడంతి 

కుజ్జ నె శీయి నచనముల్ 4 గోర్కి. వివచు 

శామునభిపే.శమున కంతేథరాయ మొనరు 

సంగం దంంచ నచించె నా4క్పటినుమెజియ. ౧౧ తిసి 1 

మ. మును బేస్ సురజి త్యృసంగరమున౯ 4 భూపాలకోసేతు ౮౫ 

నిను వెంటంగొని చేననాయకునకుక౯ా 4 నీభ గ్గ సాహాయ్యము౯ 

జనుంజేయంగ నటంచు యాన్యదిశ నం+చర్షండకారణన్టనుం 

దున జూసకుడు నె జయంతపురికికా 4 దోరంపువేష్క ౯ జచెకొ. ౧౧౪4 802 

క, ఆనగరిం దిమిధ్వుజుండను, దాన వసతి ముండు నగయణె 4 ధరవిఖ్యాతిం 

డానాంపె శంబగుంజన, నో నెుంతా వాండెటుంగు 4 నొగి శతమాయల్ 

చ, సురలం బరాభవించి రణ4మూారుండు గావున నింద్రుతోడ సం 

గరమొనరించె నయ్యని! బశగల్ నేర గరం ముఖ న, ణంభబులక్ 

బరళుగదాభిఘాతీముణ 4 వర్ష ము ల్వె వవీంచుచుంగ 6గా 
అజార్ 

బురుషులు న్మిదవోన నిశి4బోయి వధించిరి వారి రక్క_సుల్, ౧౮ రిస్డీ 

క. ఆరేయి మహాభుజుండగు, భూరమణుండు దశరగుండు 4 పూనికం జీసకా 

వారలతో నని; యట దుర్వారాయుధవితతి తనువు 4 వ్రయ్యబు సేాసెకా. ౧౫ 

ee 6 

గారుణ్యంబునం జేసి కాచితివి సం+గ్రా మోర్వికిం డన్వ్వులలా, ౧౫ న్గధ 

చ. దనుజవశేణ్యు లచ్చటికిం 4 దారు వెసంజను బెంచి నీదుభ 

రను నిఖలాయుధాళులను 4 దద్దయు నొంప మణోొక్క.చో టిక౯' 

జనపతిం గొంచు నేగి యటం $ జబ్బనివారి నొసంగి యా శృనముం 

బును వెసంభావీ తప్పటికిం 4 బోలిన 'సేవలం జేసి నేరునకొ. ౧౬. 5 

క, ప్రరుమాబులు రశ్నీంచుటం, బరికించి ముగండు నీకు 4 బద్భజనేత్రా 

పరయుగ్గ మున చెపుకవ,సరమో కొనుదాన నంటి 4 జనసతితోడ౯ా, ౧౫ 



అయాధ్యా కాండము నొ సర్లము, 967 

క. నీవడిగినష ్వ డిచ్చెద, నావరముల నిస్థృమున్న 4 యపుడడుగును నెకా 
భూవర్యు. “ డమ్మపత్తం, డీవృత్రాంతంబు జరుగ 4 నేనెటుంగను జూ. ౧౭ శిల్9 

క, మును నీవె నాకు వినని, వినిపించితి గాన నిట్టి + వృత్తాంతము నా 
మనమున నుంచితి నీయం,దునం దగు నెయ్యిమును బట్టి 4 తోయరుహోతీ. 
రామా భిషేకమునకై , నీమగండు మనోజ్ఞ వస్తు+నిచయముం గూర్చం 
గా మనసు నిల్పియున్నాం డీమాడ్స్కి, నొనర్పకుండ 4 నిపుడొనరుప నౌ. ౧౯ 

క. నిలుపుము యత్నము మొనంగ, బలవంతంబుగ నె యట్టి($వరయుగ్గ మునం' 
దల లెడు నీరాజ్యంబున, నిలుపుము మన భరతు; రాము+ని౯ా వనమునకు౯. 

క, పనుపుము పదునాలుగు పోయనములు ప్రాణేశ! యనుచు4నడుగుమ చంద్రా 
నన! రాము డంతీకాలము, వనమున నివసీంచెచేని 4 భరతుం డిచటక౯. ౨౦౪ 

క. జన భావగత స్నేహూం,బును గాంచి స్థిరత్వ మొంది + వాల్చును రాజ్యం 

బున నింక నీయు పాయం,బును సా%ంచెడు ప్ర కౌరశముకా విను వుబలా, ౨౧ 

"లే, ప్రపుజె కో పగ్భహాంబున 4 కేగి నీవ్ఫు 

నోపమూనినచందంబు4దోంప మలిన 

వస్త్రమును గట్టుకొని యటం $ బఅతుపు లేని 

కధ్నభూమిం బరుండు నీ4కోడకు ముగండు. ౨౨ 265 

క, చనుబెంచినం గని దుఠఖం,బున 'నేడ్చుచు నతనివంకం 4 బొలంతీ దృష్టిం 

జననీయకుమా పల్క_కు, ఘనతరశోకంబుం గనిన$కరణి మెలంగుమా, ౨౩ 866 
చ. అనిశము నీనుగండు నిను 4 నర్త్మిలింగాంచెడు నిందు సందియం 

బను నదిబేదు నాకు, భవళదర్థ  ముతేండు కృశానుం జొచ్చెడుకా 

నిను. గనలీంపంగా నతండు 4 'నీరండు కోపము నొంది లేని ని౯ 

గనలగలండే త్రషది యహీి త4కాంతను (బ్రాణములం ద్యాజించుం జూ, ౨౫ 867 

. నీమాట మిోజుంగ 4 నేరండు నీనెంతొ గమందబుద్ధివిగాన 4 మాననీయ 

'తావకసౌందర్య4త_త్త్వమెజుంగవు తెలియుమా యిపుడై న + జలజనే త్! 

యాతండు వమణులము4త్యేములసువర్హ ౦బులను మేలిన స్తువు4లను వివిధము 

లను నీకొసంగును 4 మనసు నవ్వూనియం దించు “శీనియుం వ4నీయక మ్స 

శే. భాగ్యవతి! చేవ దై త్యాహ4వమున రాజు 

వీకాసంగిన వరముల నే కడంగి 

తలంపువూ నీవు పూనిన 4 యల ప్రయాజ 

నమ్ము నిను మించి పోనీకు 4 మన దాని. ౨౮ 566 

OK 

ew 

రీ న. 

i మందబుద్ధివిగాన అని శనమాట వినంనోరునముయమున మంథర పల్కు నాయిని శంక కలు 

గవచ్చు. ““మందస్యభొ వే బుధ్యస్వ సౌభాగ్యబల మాత్మేనఃి” అని మూ. కావున మకల "నేమికై క 

(ప్ర ళూధము సోందునో యని *హోచ్చరించుచున్నదని గ్రహించుట సముచితేఘు. 
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4 

క ఎ 'న్నెన్నినిధములం గని, న సీకి హీ సేం గాం నఖన షా నొ య శ 
nT | అల జ ఉల ॥ / సన్నుశినులి సొ థింపుతు, యన్ననటి వీవస ఘ్ధ త యాస్ఫని నకుల. ౨౮4 869 

చ. వరవమపుడిన్చునో (మపుడ లో హం స్ప సని Sw ంబునుంసు సు 

ix స్ సుని” నిల్పి wl ppd 6 నో వస se నువ్ మిఫ్మాటం'చు సొ 
P 
సను జగం గట్టు jo గు 4 (7 గాగ * “సనా, ౫ నదీ యసూసునికా 

అ రుని ఖా మిన సుునిగాల 4 ఏ. FD స్యనిగౌ నొనర్బుమూ. 9౯ొ 370 
rey! 

నుంకంగాల బీయుమాయని +4 దము" స్వానిాలు 

స్కి. ణం బల్కు. నూ అ 4 ము సనో ow 
గ్బము ర ణస్టమున నాముల 4 *ధివనింం వం ఏ1 | 

య, బసతి చ్చి నేని నీ గన యుల 4 సంగం , ప. సుస్తసిః సయం 
( (క fy a 

గను OT సు? ఖై “10 నః $4 i 0 స MAN గ) సిస్టీనురా:). ) మ rt 2 5909 

చన నధ": my శై Nox SHUT స SR భి “Tre mI” my ౪ 
i me శ 

షీ నం క ర శవ | way కన్న ౪ ల తల్లో యఖ ల్ * some On ఖ్ టి గన నను IH OMI టి నం - టల గ wr AE". 3౧ 37 

క్ష న. న న్ గి DEINE: Ay apn ననిన అనుంగు గాసుని భ్? 
oh 

hy 

# 4 ల ge || ట్ల * m wa ఖో mba వర! యని యమఖగుము నషి" (౧౫న, జు యున్ ము నటి పంంరలుక, కిం 

టట మె. చ ve వ్, /) DR క్ | యఖ fa or | J NY భ్ నుం, vy ఫ్ సల షె! 01 య. yy (a యుల 4 స ళీ ష్య న గ డు న 

సము?ందు మంట కను పానము శాముని స విం చుం గా న స లో ME, 39 గ 
రే జను?) ' | మూనము నిశి, దిన వనపహాయుం నగును 4 వమంిని “య 

వ్షనినొంటి నుండీ ముండు మునివనరగంజ కులు సను 4 బురినీసుతు సుల. 

కం హూతరిస ణే ఫుట్, సప వనివుం శ రాముల న చంగేోడు న 

ర్ట తపము వత్త ఫి న Tn షి నప్పు అగుట ఈ న ల వానుటుంకొ, 

సం స్ వనన యండి నుంమః'”ని 4 Mayme way సి స్తమ[ి శే రఘు సన 
man vig dh | శీ cn fa 

గున షా రాజ్యస్కు? న్య Gt MOD ng Fate ఫస a yn 

Ws హ్. ముంచి ERT థీ సన Ah yooh సాధ్య్వసం 

సును పి?నాడి నినున నిఠముష చనుక్క. లో DE సుంద. 34 ప 
గు 

నే, Jo సరి గ స్పంథించి ఖీ రుసుము స “ఆయు 

శారు సఖి ఖీ, స కంకుశ్నే ౦ు 4 రనుణి మాను 

నట్లు సలముము, దానకి4యస్ల: / nh నుంచి 

తగుణమని er లై నాగు నీ 4 దాసి పూని. కి 878 
ETT ETT టు సలా ల TEOTRA bE Derk ATE E బాంకు అభ భామలను సగ కాలం లు BHR pe అంత తంట క న... . పటాలు ల టా oR 

1 ణ్! శ Rn es ce: ' 4 ies ye శి గ. అ wha ' 4% , | + DOE ముం he గ. \ శం య. " Rites Hen, hI, గ్ "og భూమి 
శీ Wo | 4 teh, 

సొాస్గునిగ Or air Mga ససుట wo May wy, 2 Cm Pa | న. Sh hye CY ye On 
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59 1 . విష్యటి అనియా". ము, ల వ్రుణ్య్యాన ౧ధ hs ముం నాసి ఆని ముల వరముల నీలి, 

శాన నిట్లు తఆనితింపంబడియు నని మొటుంగునజి ' . 
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అయోధ్యా కాండము రొ సర్లము, 269 

ప్రకకాంమైన యశీర్థమ్ముల ననుకూలములు గ నమ్మంథర 4 బోధ సేయ 
నారీలి గో యించిశయాకై క కొమును సద్దోషయములం జూచు నై 4$జంబుగలది 
యయ్యు్య్గను గుబ్బవా4క్యముల క చ్చారువంది (భాంతినొందిన 2లడ(బావిధమున 

నపమార్లమును ద్రొక్కె_ 4 నంత నాబోధకు సంతసమంది కుశబ్ణనట లాంచి 

"తే. పలి శె సీవింత మేల న 4 పలుకుచెప్పు, దొానననీియును మేల నశదానవనియు 

నింత కాలమునుండి నే4నెజులనై. తియ 'చెలిసె నిప్పుడు నీవగు(తీరులెల్ల, 8179 

చ, ధరణిని గూనివారలకుం 4 నక్కి నవారలకంళె నెక్కుడై. 
పరంగును బుద్ధి తె క్షష్టమింక 4 వారలలోపల నీవె మంథరా! 
యరయ గ బుద్దినిశ్చయము4నందుం బ్రథాన నప్పు మద్ధితంబునే 

నరతము గోరుచుండుదునవు 4 నీకే మదర్థము నాగం గోర్కి యా, ౨౯ 880 

క నీవే లేకుండినచో, భూవన్ల భు. డిపుడు చేయం4బూనుపనిని చే 

'నేవెజువునం దెలియను జూ, భావింపంగ గూనివారు 4 పలువురు ధరణికా. 3౯ 

. దకృంబులై స య్కనయవముల్ వికృతంబుగాం గూడుకొనిభయం4కరముగాంగ 

గనుపట్టు చుండంగ: 4 గలరు నీవారీతి గాదు; వాయువు ఏవం 4 గమలమెట్లు 

వంగునో యట్టులె 4 వాతదోషంబున6 దనువు వంగంగ సుంద దరముగాంగ6 
గనం దగియున్నాన్ర; 4 కాంతనీయురముమూ6పులయున్నతిం గాంచి4పూన్కి_మోాణ 

"లే, సరం బూనుచు. బ్రిక్ అ 4 సవమనుగాలో ఎగ ర 

CE 

gir 

బా 

. నవి శేఘమట్లు నీ4వక్రృతయందు నీముతులు టి శత్రియవిద్య. + (. లతిళయమ్మ 

బలిపే స్మ_ంధమ్లులనపకు 4 నవ్యా ప్తముయ్యె 

దానికింద సునాభము+౪దరము జొమ్మ 
నున్నతింగని చిక్క సి4గ్గ్"ందినట్లు, రం వీరిని 

వినునీ జఫఘునము విజివిగం) గనుపట్టు6 బయాధరములు $ కోడుంబీనము లై 

తనరారు నిష్కళంక తు హినకరుభ ౦గి౯ా ముఖంబు 4 నెంతేయుం బొలుముకా. 

. కనుంయగొ న్నవా "దలు “సబాననీ చే ప్పెడునట్టు గా 4 నల'రారుదు నిం 

కను గాంచీదామము చృక్క_నిధనులను జేయ నీజ4ఘన మొప్ప్బారుకొ, ఈ3 

ఒండొంటికిం జూల 4 యొద్దిక గాం దీటి వీఖుందులు వెల సెడు4బెడంగు గాంగ 

నున్నది నీపాద4$యుగళంబు నిడుపుగా; నిడుదలై యూరులు 4 నెగడం చెల్ల 

పట్టుచీరను నీవు 4 గట్టి నాముందణ నలరాజహంసి యట్లందముగను 

దిరుగుచునున్నాన్ర శ 'సురవై రయెన యాశంబరాసురునందు 4+ సహజములుగ 

. నున్న వేయిమాయ 4 లెన్నలోకంబునం, గలుగు నితరమాయ 4 లొలసి వేన 
వేలుగాంగ నున్న + వోలలనామణే, యరయ నీశరీర4మందు నిజము. రగ 

సిందనచ క కంబు 4 సన్నిధిం బొడవుగా ముక్కురీతి' నసంగు 4 నొక్క_యవయ 

నీ 
ore mn 4 oo 

న న. టి అటు ఆ అవుట శా 

1 బడబ=ఆ( మేస్టము. 
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లన ; మాయలు నున్నథవావిా సముం జేసికొొని యింక వినును యాకు! భరతుం 

జభివీ. కం రాము 4 సడవికిం బోనల బంగగుహోరంబు 4 నె తే నీదు 

=. 

గనకమును గంచుకాగ్భుతి4గా నొనర్చి, ఫఅచి శ్వ సేతు నీగాను4బద నయన, 
"వే గూను"పి; నెజు వేయ; 4యేని నాదు, వాం, సంతుస్థ్రన ఇదా+ర్వ న్న మేలి 

Rr) 

కం పినరము చందనపంకం, బున మెదివీయ పూయుదానం థి SFX AX 

నున నింక నీముఖంబున, కనువుగం జీయింతు. దింగ 4 మనురాగమునక. 

గ పటువిధ రళ్నమ్మరం,గులు గల్లి శుభంబుగాం దగు నునగ్లమునకా 

దింకము మేయించెక స్కొమ్సుల నెన్నియొ నీకుని నిష 4 మోనవ్యుసంగకా, రా 

get స్లో 

"స, సుం౦+చి న లై న్స్ శె ఘు గి నథమంచిన గవి 

న నాముందు శృంగాగసరసి నీనగుచు 

"వేవశంబోలి చడియింహు ఖీ, ఎను ని నిజము 

నుంథ గా ] పూరగ్శచం, సశకరసన స, Hon 389 

# ళీ ఖే | న. ఫీ wa hn 

చు, అకు బయో గ చం గప (గని + యాతని సను సా | జాన్ య 
a Mi iss 

ల క్యు 1 ॥ py ఆటీ ఇ గ జ తు | ఫ్ ఇ ల షు Wig వసుసను సాటి ఏన వగథన సమం నల గారు సవ్ర సెలా 
a స్య Paw” క ఇన | గో గ. we” ఇ" " bh అలక 

గగువము మచ్చి లను 4 గాంచినయస్టుడు తాటి వార సో 

కో గి లెక్క. న యగ రే 4 RD AO జగయింనుగా OME, Ho 190 

శే బపహువిధాభరణంబుం 4 భొసమాస 

గనుయుం గు? ఖు నీవు నొశ మయం) 9 Nn 

ముగి సీసా మునే గ్ 4ల్బు దు సణంజు . 

సీ భో ష్య జి 
వ గ్లీలుదు గంచుం గ కియి ఈ పలికె నంగ, హోం న. 

క అనీ జనం జాగ ht నే దిని Ne | fu హోత 4: Mme "ది 
hh 

సనిశయ్యు వై స్స { బగుండిన, గీ So 'జీసిని సి గొంచి మ. మ క సని యణ. జ 0. 392 

నకం మను కలాం! జము చన నవ్వూ Ney కీయణబననాకే | "50 
గ. bh శ్ | . i శ బును బుచ్చకంక ఇెమ్ల, చను ఈ ఏగ్భివాంబు! గరు వళశచటఃం బసకు? లర 

ఖీ ల on 
ఖీ 

క్ర గని పెట్ట యుండు మనుచుకొ, జునుం బురిక యంగ బటిగిం 4 దాన మిగుల శ్రీ 

తని Nee జీయంగాలుదు సను గర్వము), లోచసముం ఖయండముం ౫౫ గ 

సీ శ శయ | “ద ఖగ మున డిం నో పగ్భహంబున కంబు + ముందు దానీ 

సయుకుణలోం అక్కు. (పడియున్న వగుటచే నన్వ గన్న న వాలం బు (0 న 

మ్ శక హారముల్ థమ టీ యు నమములు శుభ క రము న 4భారణములును 

దనకస్పాడింపు. గాళమినిదీని న్ చి "హపీమాభ మ గనదు న. ననగ 

* రోడ సు. ఎంథో సలి వినీయ కే-అని మూ ము, Nan fromey మును సా మెల్ 

మిదియే, 



ర్త 

gin 

చ, 

అయోధ్యా కాండము = ౯ సర్లము. 271 

. బుడమి_పె. బరుండి 4 పొల తిని గనిపల్కె, బతియు వచ్చి నాకు 4 వాంఛందీర 
వరము లీయండేని 4 వ్ర్రాణముల్ విడుతును గాన మృతిని జెప్పశ4గలన్ర పతికి, 

. పతి యరుదెంచి నాదయిన 4 వాంఛను వీర్చున యేని భూమికిం 
బతి భరతుండె యా నడవి4పాలగు రాముడు, నిక్కమిద్లి భూ ది 
పతి కనకంబు రత్నములు 4 భాసురభాహణ రాజి నిచ్చినకా 
హీతములు గావు నాకం బృథి+ఏళుండు రాముడే యెనం జత్తుంజూ, ౫౯ 806 

, అనివచియించె నుంథరయు 4 నప్పుడు మిక్కిలి (కూ,రవాక్యముల్ 
గనంబజు పందలంచి నృప4కాంతను గ కను జూచిపత్క రా 

మున కహీతంబు నామెకుం బ్ర4 మోదము గబంగంజేయంబూని; యిం 
కను విను రాముండీథ్నీ తికిం 4 గాంతుండుగా నివి. కడై నవో౯ా, =o 897 

. నీవు నీతనయుండును 4 నిజముమిగుల. 
జంతలంబొందుదురు కాన 4 జేయవలయు 

నీకొడుకు నకు. బట్టాభి4 షేకమెట్టు 
లగునొ కల్యాణి యట్టి స్ప$యక్నమిోన్ర. ౬౧ 898 
అనిన గుఖై వాగ్భథయంక రాళుగములం బలుమూజు.గొట్టంగంశబడి శీ తీశు 
మహివీ. సంత స్హయి+ మా పతినా కెంతొ (వ్రీయుండయియుండి యీ ప్రియమిదిట్లు 
'సేయునే యంచెదం 4 జేతులువేరిచి య చ్చెకువందుచు 4 నట్టిపనికిం 
బలుమణుం గినియుచు.4+బలికనో మంథరా ! యిటనుండి యమపురి కేనుబోవు 

. వా ర్లవిని నీవు నృపతి కి(వ్యా ర్తంజెప్పం 
గలవు; కా బేని రాముండు 4 కాన కే౫ 

ఛభరతుం డీరాజ్టుసుఖముల 4 బహూుుశరత్తు 

లొందు చు సమృద్గకాము౭డై 4+ యుండంగలండు. ౬5 899 

. విను మిటనుండి రాఘనవుండు 4 వేగను కానలేకేగండేని శ 
య్యను శయనింపం బుషృముల 4 పోరములం గొన జందనంబు. బూ 

యను, దలయంటుకోను, దిన 4 నన్నముం) ద్రాగను నీర్కు నేమియుం 

గొన, నింక నాదు.ప్రాణములం 4 గూడ భరింపల నొల్ల మంథశరా!. ౬౮ 400 

అనియిటు నాజకాంతయు భశయంకరరీతిని బల్కి_ వింతగా 
గనందగు నన్నిసొమ్లులను 4 మ్మొస్థలి వై చుచు శయ్య లేనియు 
ర్షషీని దనపుణ్యమెల్ల జెడ 4 నిచ్యుతయె దివినుండి కిన్నరాం 

గన వ్నీతిం చేరినట్టు తనథకాయము దూలం బరుండె నంతేటకా. ౬౫% 401 

ఘునతీరకోపమకా తీవుము 4 గ్రమ్మంగ మోనున, మూల్య మెంతయో 

యనివచియింసరాని నమణేిశహోరమ్దులం గుసుమ,స్త జంబులం 
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*చనకయిందీనీనై చి నులి4నంబగు చి _గముగల్లియున్న య 

వ్వోనిత్ర శచోవృతంబు 2౫ త్ర భంబగు కంబరగదీతింగాం దగె౯ొ, ఇ౬. 402 

తొెపునవ సద్దము సంప్ర ము, మ్ఫనవ సర్లము సంపూర్ణ ము 

౧౧ -వ సరము. 
( 

రుడు. దక యగు కై "యిని జూద నచ్చుట.. చ్రుణ్రుంా 

ఆ. పాపచి నయన 4 భామిని విషఫీన్సృముగను బోధ'సేయ 4 సొగనులాడి 
వివగరంబు నగుల4నే పడు కిన్నరి, నలెం ఇరుండ గక + వనసుధమిోందం ౧ 

క, తనమదిం చేయంగాం దగు, పనులను దగ ని నిశ్చయించి 4 భామిని కుబ్బం 

గని చెప్పంబూ నె మెళల్టగల ద దన కమ త్రము జెప్పు నమచుంథదా. “జలియన్. 

నీ, నుటియు స్వ్పకార్య మే4మాడ్కి_ సిస్టించునొ మనుసంశయమున దీ4నాస్యయగుచు 
దాసిగల్కు.లకునుశదా మోహి గయునా ట నేండిని న్య్యాంగ్పులు 4 విముచుచు ఫణి 
కన్యవవో అ నొట్కోముహూ ర్లకాలంబు స్వసుఖానహంబఖగు 4 పథమునెంచి 
పరికించి నిశ్చయ భావంబుతోల బ"ల్కె. నివు ప్పిన దె 4 నిజ నుటంచు 

డు అ శీ న. "బే. న్కు ఇ కోకు మేలునే 4 కోేరుననియు 
గో నం. 

నా మెనుంందుం బూనిన 4 నందునదియు. 

గానం దన్నిశ్చయము విని 4 మానసె న 
Chaar 

వాంఛ సీదించిన! బకాంచం 4+ బరనుముకము, కం 405 
wy 

క నును జేశుపత్ని కోపంబును గని దాం ఇయు కార్య4మును మానక యుం 
జను నిశ్చయించి మోమునం గనుభొను ముడిని గం జేసీ 4 మును బనుండె౯ా. 

తే, చిత్రవూజంబులును సురు4చిరపిభూ ప 

అము విమ్ముంగం బడీయం గి4న్క_ను నే or, 

సల్సి చేగంతే సి భూమిం 4 బడి యె నాట్లు 

భాగముుయందు విడివిడి4గాంగం జర, కళ 407 

క, అలేవమ పావై చిన, పూబసరులు రత్నహార4పుంజము వసుధం 
hh sree 2 

జూల నలరించెం దాగా,జాళము లంబరమురీతి + స్వా, సొభరుచిక ౭4 408 

క, కురుల 'సకేణ కరణిలా బంధించి గట్టి 4 గా నతిశులినొం 

బరము ధరియించి గుణ ణ్మం,దీరమున( బడీయున్న | 1 గథతేజము దూలకా. ౮ 
క. గతసత్వయైన కిన్నర, 'నిగంబిని వళ౯ వెలింగె; 4 నృపుం డచ్చట న 

గృతేన యు నభిెపేకముసీ,యు కలంపున నెల్ల పనుట 4 నొనరింపంగకొ. గా 410 
weg prep te Toro cipgtpty he spa మ. 

1 తీనకయికొఆరత నచేతితో, 2 గ తభంబు=నల్క్ త్ర ములు మూసీ సో లగా, 

వాళ 

గే 
శ్ 
శ 
/ 

0 
or 
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చ. తనసచివాళి కాజ్ఞ్మ యిడి 4 తాను సదసుష్టల యాజ్ఞ నొంది యా 
తను దలపోసె నిప్పుడె క4డా యభిపేకము సాగునన్న వా 
_ర్తను బురి పిస్పరిల్లం డగు 4 దానినిగా నొనరించినాండల గా 

వ్రన నీది యింతేలోనం బువుబోండికిం గైకకుం దెల్ట మెట్టగుకా. ౧౦ 411 
కో అని తలంచి యట మ్యేయవా రను పినివిం పంగ గ కొ4 తేగియుండును గా 
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భరతుని నుంచుమా 4 పరమదరంబున వాంభింపలాం దగు4వరము లివియె 

శే, మున్నొసంగిన వానినే + ముదముమోటణ 
నడుగుచున్నాను నూతనమైన చేది 

యిందు లేదు రాముడు వని కేగుచుండ 

నిపుడె చూడంగవలయు వమ4హీశ నేను. ౨౮ 459 

మ, మనుజేంద్రుం! న, సత్యసంధుండవు నీ(మాటళలా యథార్థంబుగాం 

జను నిల్పం 'నలకీలజన్న ముల దళత్పత్యంబునం గావలోం 

జను మూనుల్ పరలోక వాసమునకుకా 4 సత్వం బె యిష్టంబు చా 

నిని మించందగు శ పఫనాధ నము గా4న్చింవంగ రాదంద్రు సూ. ౨౮4 460 

ఆ. తసమె ధనముగా.నలీ 4 దగు వాానివరుర్ణిలు, చెప్పుచున్న మాట 4జి తగించి 

యున్నవాశె మూర 4 లుర్వీశ గావున, నాడినట్టిపలుకు 4 సరయవయ్య. ౨౯ 

cor 

పదకొండవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

౧౦౨ వ సర్షము. 

దుడ్డు కైక మాటలకు దశరథుడు శోకించుట. శుశుం- 

చ ధరణివిభూ త్త శ్రముండు తన4డారనచించిన వజ్ర పాతశీ 

కరవముగు వాక్థిము౯ విని ని4¢కామము చింతమునింగి మూూర్భృచే 
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సోగ ముహు?! న ఇకాంముటు4లుండియి మేది శ సెనంలిి న 

నవన్ విచించునే యిటులు 4 చానచుణచీఖిని న నిశ్చయం! NNEC 462 
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ఇ mfp ey ఆ జం | గ గ శ : గ. న హో సె బయగు సుం స్వ స్నమును 4 గొాంచల్ నని నీదుటింస నీదు, AE 

సం CA R Eu fn Nyy 00 4 చాగికి “హేతువు RE గాడు, ముం 

లహ జః సుంట 4 దాస్థమహానుభ నం, 1 నన 

సెలంప్టుు కో ఇడిట్టి:ముం 4 నజ్ఞిని నియందును గ్నూ, నేఖ నే, లగి 168 

చ, అరయ సామనస్సునకు 4 నాయశనోగజమగానికార మ 
ra ay క క్క ౨ జనింహాన్నో యిపుడు 4 గల్లి: ౧౫ న్పుది గమ మొ ముందు ఖా 

నుం ను” స్ఫురిం-. ఎగ్ ml వం సు. 1 బంటును Mo! యు) ని గ 
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ల లీ జ్ ల oy aa Fn య. క టగల్ల బడియు”.. మభ్బూ,వరు ౫౦0. కాలమునకు 4 వదలను 3 మూూర్భా 
స్ఫురణమును జల్వీ యె సట కదని రా నాంయుపుటిని 4 గను అంగోనతె౯ా, 3 
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చుండీ ముంగయు (యం న ఛీ సుంన ము? నింద a ములక సక్టీగ్టినశ యల MINX OP 

యు క నూకి Ens “స న్య * స్సు నవధిం. సున్నా 4 ఘన: పష థగ 

నగ రం HE సి 4 4 గగూని యిట్టుణటంచు? DW సంసల దు4ర్భరముగాంగ 

న్, న రంకుగించి Mom: 4 పగ స. 

[ మూూగ్భనొం' దను గనకాం మునకు. "జటివి 

గయన్ డపజాంచి శాల వలన నుండు 

కంటం గాంపెదు కటిని 4 గ కొం గను, 466 

నీ. మాంరను: దుష్టళదారి తి! సతు న్లాని Moh 4 నందిన ట్టి 

ఘానుకీ' పాన పసంశకల్ను రాలా! రాము చమసకృని జస నేను నన 

స, జల్లి Be 4 జీసీన యట్లు "సేవలు సరయు దుస వా ree AD గాము 

జట్టు 'సీవించెడు4వట్లి రావుని న్ గె యొ శరత న టే Br శ TOON 

4 wa అజా wht 1 . ం ga) ww బో 

ఆ, నిటు సేయ నేల 4 యం 'జల్వి లేని సేన ఫతనూంజననుచు 4 నెంచి తవ వ 
లా pgs గో అస్తు on జీ 

౫రళ యు క ఫణీని 4+ సరయగ గెచ్చిస, f oAe దచ్చు గంటి థీ భయము లేక, లొ 

క. నను నళశియింభం జేయుట, కే నిను, జొ సృంచినాలు 4 గృవాము:” ముఖా ౫0 

నునికరము రాము గుణగ ణఇమును సంస్తుతి 'సీయు చుం శ4మునుక్ నియివుడులి 
 శాంముస్ నాముద్గు+పట్టి చీ గ గప్ప చీనీ న బు (సన్ 4 మ My ATU 

మే కాహ్యూనేన సుమ
ి గ్ర నేని  గాట్టిరను

 చేని నింక నా4వ్మాణా తుని 
౧౧ 

క ఏిడుతుళా బిశృనన్సలుంై 5 కడుంబ్రియుయ రాము విడువం4గానోను చే 
ఫీడువను విడువను నగృజుం నొడుకుంగన మిగుల నీతి 4 కొమరారుంజుమో, 



చ, 

అయోాధ్యాకాండము = ౧౨ సర్లము, 281 

తనయుని. గాంచకున్నం జనుం 4 దళ ఇమే యసుపంచకంబు; సూ 

ర్యుని విడనాడి యిజ్ఞ గము 4 నుండునుగాక జలంబులేక స 

స్యని చయముండుంగాక తను4జాతుని రాముని బానీనంత నా 

తనువున బ్రాణముండ; దిది 4 తథ్యము పాపమతీ! తలంపుమా. ౧౩౪ 41 

క, నీపాపనిశ్చయంబిది, నీపతి యసుపహోనిం చేయ నేర్చును వినువూ 

చ, 

cio 

యోసడంతీ! యి(కజాలును, నీపంతము విడువు నన్ను 4 నిల్చుము ధరణిక౯, 

తీలయిది కై క నీదగుషీదంబులు సోంక ననుస్కరింతు నా 
కలంకం ద్వజించి చూపు మను+కంపను బాపవుతీ యిచేలొకో 

తలంచితి విట్టుగాంగ భయ4దంబగు చింతితమిద్షి యేమి? చే 
కొల లెడు నీదుపట్టిని బ్రీశయంబునం గాంతునొ లేదొ భచూచెదో. ౧౫ 4/8 

భరతునియందు. _బ్రేమగల4వాండనొ కానొ యెలుంగణలోర్కి_ నీ 
కరుదుగ సంభవించినటు 4 లై నను లెస్స; పరీశుయందు నో 

తరుణిరొ! వాంఛ యిని సృమళగంబునC బట్టములోట్టు మిప్పుడే 

భరతునకంచు నీవడుగ 4 వచ్చునుగాని మద గ సూనుని౯. ౧౫౪ 474 

వనమునకుం బంపు4మని వెప్పంజూలవు కనుకనే మున్ను రా4మునిగుజించి 

చెవ్పియుంటినిగదా+ జ్యేష్టపుత్తుండు రాముం డగునాకు శ్రీమంతుండతండుధర 

మందును జ్యేస్గుడం4చని యట్లిమాటలు శ్రీయవాందినివి గానం 4 బ్రతి నాకు. 

గలుగుటకై నను 4 గాని నీయందు నా కెలమి యెప్పుడు నుంట4 కేని రాము 

"జే. డలరి సేనలు నీకుంజే4(యంగ దానం 

తే, 

గాని చెప్పియ యుందువు 4 కై క నీవు 
ప్రస్తుతంబగు రామోత్సీ4వంబు వినియు 

దుఠఖసంత ప్పవగుచు వృళద్గు ననుం బూని. ౧౭ 4175 

కనికర మింతేలేక యిటు 4 కాజియపెట్టుచు నున్నదాన వీ 

వును బరబోధలం దగిలి $ పొంకము దప్పిన కోపసద్మము౯్ 

జనరహితంబుం బొచ్చితివి 4, చాన! వ శాచములేవొయంకొ ని౯ 

గనంబడకుండం గావున నె 4 కాందగు నీవిటులాడి తేమన౯. ౧౮ 416 

వే. ఇంతకాలము నీతిచే + నెసంగుచుండు, నీకు నియ్వోకువంశంబు 4 నీవిధమున 

ద్రొక్కియును విపరీతబుద్దులు జనించాం గాన దీనికనర్థమే + గలి” మిగుల. 

కీవిశాలాశీ నీవు ము4న్నొక్క_ మాటు. 
జేయ నింత యయు క్త్రంబుం 4 జి త్రహితీము 

గానిదియు నిప్పు డప్రియ$మే నహితము 

గానిం జేయుదూవనినమ్మ 4 నేను జుమ్మ్హు. ౨౦ 478 

గురునుతియె తనరారెడు, భరతునితో రాముండెల్ల + భంగుల సముండై 

లిం 



pip ఆంధ్ర శ్రీమద్రా మూయణము 

వరంగుంగచా నీకో సుం,నరి పలునులు సములె యనుచుం4దలంచెద ననుచు౯కా, 

చే. ఫలుకుచుందువు గాదె కు(టిలమతినయి | 

చప్పి తనుటకుం గారణం 4 బొస్పదెన్ని 

సారులో వప్పితివి గాన 4 స్వాంతపూ ర 

కముగం టబలుక ౦౫ చేజణనళగాదు సుమ్ము. 420 

క, డేవీ ధగ ఉంబును నీ, ఫేవిధమున నైన యాజ 4 నెంచవు భయమే 

యానపిలు నీ నీకు ని తృటి, నావిధ = ముటువో యం జారుశయగనునికొ ఛాముకొ, 

జ, అతిథశయధర్శ చిత్తుని మదాగ్న జోనిం౦ బదునాలుగేంట్హు దు 

ర గ్ గనునట్టు 'గానలను 4 సేసురముం. ee బంప నెట్లు టో 

పీీళముగం దో నీకు నుది¢కేతుణ యాసుకుమాశు ? ధర సం 

గతద్భగ చిత్తు గొ దృనుగు 4 కాన నసింపుమనుటంచుం జనల. 9.94 48? 

చ, మనమున కెట్లు త నాకా 4 నుంచిడినంచు; శుభేథుణా! మనో 

జని ర (౧వంగభూప పుణునిం 4 జొక్క.వు సవలు నీకుం జీయునాొ 

నీని బుగినుండి తోలుటకు + నీవడుగకొ గచ మేమివెస్పు నీ 

సనయునికంట నెక్కువంగం + దా నొగి సేవలు నీకుంజీయుంగా. ౨ర4 488 

క కొన రామునికంటుళా, సూనుండగు భరతునందు. 4 జూడ  విశేవం 

జేనేను; రాముండన నో, మానిని! సేవించు నధిక4మర్యాదంగనుకా. ౨౫ 484 

క. నిను బూజించును నీవె,స్పీనపనుును జేయు మనుజ4నృవభుని | శ్సీరా 

ముని విడిచిన నధికంబుగ, వనితా సేవించుచున్న4వాం 'డెవండ్ ౯ ye ౨౬ 

క కం'రెన్నివేలొ (స్రీపుసునులు సీవకసవమునందు 4 శో “ధించిన వా 

రగలో నాకరుసు సుకుపై ర గలతప్పును విప్పిచెష్ప4గల్లిర ఉపుమా, ౨౬ 

క, పోనిమ్ము లేని నిందను, గాన్ కల్పించి పెప్పంగల్లి ర; వినువిరా 

మూనిని పురుషలలాముం,డై నెగడుచు నిర్హ లాత్ముడగు, రాఘన్రుండులా. ౨౭ 

+ సర్వభూతంబుణ $ సాంళ్వనో క కుల నుపలాలించు చేశస్థుటంను న నభీష్ష 

"కార్యము చ్చేయుచుం 4 Mic: బ్రతి మన్నిం'చు భూతహి తాక్ళలి4బొలు చుసత్యు 

మునను స్వన్దాదుల4మునుకొని దాను జయించును నుటీయు నష్టదాన 

ముఐ నొనరించి బీ4దలను స్వాధీనులం జేసికొనుక భక్షి సీవలెల్ల 

కే, గురువులకు జేసి బాగలు 4 గూఢవిహయ,ముణను దనకుప చేశింప4గలు గునట్లు 

చేసికొను సంగరస్థలి. ఖీ జేరినిల్చి, ధనువ్రు'నే భూనీ శా క వ్రు4లను జయించు, 

*సీ, సత్యము ప సరలో ఈ4సాధనదానముల్ తపమును నిజ దేవతా ప్రీయంబుం 

గనం జేయు త్యాగంబు 4 జన సంధఘనుం'ె దె మంచిమనస్సున 4 మించియుండుం 
న. 

సై 

* (పక్యందానం తఫస్త్యాగ్ మిగతా తాకోచ మార్టనక్, విద్యాచ గురుకు హా ధ్రువా 

ణ్యీళొని రాఘవే” అనిమా, ఇందలి స తీజదమునకు ఇ వ్యా ఖ్యాళ్ళ నిసా యము గొని యిది (వా 

nen య6బడినదని యొఅు గసలయు, 



అ'యోధార్ట కాండము = ౧౨ సర్లము. వికీ 

చెలిమియు లోపల 4 వెలుపల శుద్దియుం గపటఠాహిత్యంబు 4 గలిగియుంట 

విద్దయు, గురుల సేవించుటయు సను నీ గుణములు తప్పక 4 గూడియుండు 

తే. రామునందెప్పుడు; మజీయు 4 భామ యార్డ 
వమను ను త్తనుసుగుణసంపన్ను. డగుచు. 

దివిజసముండయి బువి.వఠెం 4 దేజరిల్లు 

నతని వనమునకుం బంపు 4 మనెదబెట్లు?. 3౧ 489 

చ. వనికిని బంపుపాతకము 4 వారకచేయ న జెట్లుగశైనో 

మనము కుమారు డందణకు 4 మంచిగ నేవచియించునట్టి "రా 

మునకును వి వ్రియం బెటుల 4 బుద్ధి స్య స రింపలనే రు! నింక నా 

తనయుని నీకగాల నహి 4తంబులు  నల్య_గనేర్తం జెప్పుమా. వ్ర 490 

"లే. కమయుం దమమును ద్యాగంబు 4 సత్యధర్మ 

ములు. గృతేజతే త సా ప్పాణిస$మూహానములకు 

హింస చేయవా యోనునివి 4 యెవనియందు( 

గలవొ యాతండు దక్క నా4గతి యింకేమి?.. 39 491 

క, ఏను శ కా! వృద్ధుండం జ జూ వున కుకా సెద్ధముగ నుందు64బో దీనుండనై. 
న్ 

నినువేండి వేండి ుడిగెడు, నను దయకుం బాత్రుం గాం గొ4నంగ ందేగుంజూ. 

చ. ననుం గనం జాలి పుట్టును మ4నంబున నెవ్వరికై న; నింకనుక 

వనధులె యెల్లగాంగలీని 4 భాసిలు భూస్థలి నాకు నేదివ 

చ్చునొ యదియెల్ల నీకి జెదల 4 జూడుమీ సత్కృపు రామచంద్రు, నీ 

మనమున 6 గ్ర నో, ధభూతమును 4 మాత్రము చేరంగనీకు వేంజెద౯ా. 3% 498 

. అంజలి చే? సన 4 నభివుతంబేని నీ పాదములను గూడ 4 బట్టుకొందు 

రాముని రత్నీంపు 4+ ప్రతిన దప్పి యధర్మమునకు వశుండనై 4 చనంగ నన్ను. 

"వేయకు; మనుచు నాజీ తిపతి దుంఖాభ్త ప్పుండై పలవించి థీ తత్త ణంబ (గ 

మూర్భమునుంగుచు 4 భూమి పె(దొరలుచు స కోకంబునమునుంగు4 చు౯ మహో 

కే, కోకవారాశితీరంబు 4 జూడంగల్లం 

జేయుమా యని పలుమాటు + జేతులోగ్షి 

ప్ర్రార్థనము చేయుచుండ న4ప్పార్థి వేం ద్రం 

గకభయంకరరూపమొ 4నై కయపుడు: 3౮ 494 

చ. కనుంగొని వాల భీకరముగాం బటికెకా శీ తీసా! వరదగయం 

బును మునువిచ్చి యందులకు 4 భూరస్టినుతాప పము బొంచెబేల? యిం 

కను ధరలోన. వీరుండవు 4 గాం గనుపట్టుచు ఛార్మికుండ నే 

నని యెటుపల్క-నేర్తువు? ధ+రాధిప! పనులు పోలు రెందలో. వి౯ా 495 

క, వారెప్పుడై న నీతోం జేరినచో నొకటిగాగం + జెచ్చెజు ధర్హో 

టొ 



284 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

మళీ - 
క, మును జేశా! నీషఫకృతి, నొనరించిన ౫ క కప్పు 4 డొసంగితి సరముల్ 

ననితకు చేట నుపక్ళతి, నొన కించిత్ నన్నేమి 4*యు శరమిడుదో?, రం 49? 

ఆ ధర్హ్శ్శవే శవగుటం 4 దగవారలడిగిన, దానికు న్లరంబు 4 వగినరీతి 

ను చెచ్పంగలనొ థీ “యేనుయుస్టంబునల "జలివి తేన్చ రథమ+వలికిం దోలి, 

పీ. విశిరోసచారముల్ 4 వేసి కా ఫాజనో యెవ్షీతే శరుణింస 4 నిపుడు నేను 

బ్రదికి యున్నాండనో 4 రజీ యుసకారిణికీని ముదంబున  నేనొసంగి 
నట్ట యన్వరముణ 4+ నబరుచు మిథ థ్యగాన్ంచితీగా. యముని 4 మించుపూన్కి 

నచియింతు వే? నీవుళఖ్కు పతన తీళప్చకుమ యూాఃతేత్ వరంబులనిచ్చి4మటియునిపుడె 

తే. వేజువిధమునం బ్క_దు 4 సృథ్విశటివి, నీవె యిగూడు దేని ౧ా+భూవిభులకుం 
గభ్బృలాడెడు వారను 4 గాఖకిలీమంబు. గల్లింతు సూ యట్లు 4 చనునె సేయ, 

దార, సంగ ను తలి, నారంభము 'సీయునస్వు $ తగా రాజగల్. వణ 496 

నీ, నే గ చాన మే4సరణ యూ యని పరీటీ ంపలా డగా 4: సీహ్షంండ యెన్టీ 

గ్నీ పొవురముయ్యె 4+ న ఏ నై రముంబు అన్నీ యొక దాని భశ్నీంస 4 నొకటివెంట 

నంటిరా నఏిలెండు 4 నని శే _బ్యునివంతం ఇ జరం జ"నవురమాది 4 శిబనిగాంచి 

నం ణు దస చ్చ నతిందు 4౪ పరి: ఎ కణము" సేయునాండ నటంచని + పలికి నంత 

తే, "శ్యన మురుదెంచి బ్రవ్వాని+శ్చినముసు: మి 

నాకు 'బొవుర మాహార 4 మోగే కంగు 

దాని నిమ్మన నాళండు 4 దానినీయ 
బదులుగా నన్యమాంసంబుం 4 బశయంగటను. perm 500 

చ. అనవిని 0% యి ట్రనియె 4 నట్లయిసుక" భనవంగమోంస మే 

రసల 6 దజంటు "దాని నిటం + గోనీ మొుసంగుసు యన్న నాగం 

దనదు శరీరమాంసము ముళ4పంబునం గోనీ యొసంగి శ కా 

దిని బడియున్న పొవుగముం 4 దృ ప్పినం భొం గలం గాహనో విభా, ఈ౨4 

తే, మున్న) ర్కాఖ్యువిఫ్ర్రులడు ఖగ న్నుతొ క్లో గా 

స హ్లణున కచ్చి తొ నొంది 4 ఎరనుగ లీని 

సమరు లగింసం దా నమథయంబు చేసీ 

పా దాంటంయు సింధు మే వేళ న రక న్02 

ort Mie 

ని వృథ "నీయ 4 వపు పూనకో టి పంపునూ వ. ధర్మ 

హానికి నోర్చి రా4జ్యంబున | న్సీరాము | నభివీ. కుంగాంజీసీ 4 యనినిశల్లిం 

గాసల్టంగూడి సుశఖంబుగ 6 “ర డిం గోర్లు: చున్నాను నీ4కోర్కి తలస 

తే. నిపుడు నేంగోరినది ధర్మమే ౩ ధర్మ 
మేని మంచిది యే: జెడ్డ స్త చేని గాని“ 



అయాధ్యా కారడము = ౧౨౩ సరగ్షము. ల్రీటకీ 

నాకు నిప్పుడు నీవిచ్చిన వరయుగము 
సార్థకము చేయంగాం దగు 4 నవనిపాల, ర౬ 508 

క, దానికీ వ్యతి లేక మ్మే, మేనియు జరగంగరాదు 4 హితమగు శపథం 

బో నరపాలక విడిచియె, సూనున కుతృనము చేయం4+జూతువ యేమో. ర౬॥ 

చ. పనివడి నీవు దాని జర4పంగని యిప్పుడె నీదు మోల నే 
గనుంగొనుచుండంగా విషము 4 గృక్కు_న నంతయు ద్రాగిచత్తు; రా 

ముని జనయిత్రి నాసవతి 4 మోదమునకొ నృపుతల్లి యాట చే 

జను లొగి6 'జేతులొగ్షాం గని 4 సంతసనుందుచు6. బొాంగుచుండంగకొా రర 

కే, ఒక్కదినమైనం జూతునే 4 నుర్విమోంద 

లొ 

బ్రదికి యుండుటకంకు నాథవుదికి మృతియె 

మేలుగాం దోంచుచున్నది 4 మేదినీ 
, అభి అడు నిష జన 

వనములకు జ్యే స్థపుత్రుని 4 బనుపకీవు. 'ర౮ 506 

దానికి బదులుగ నీవే,మేని ముహోపకృతిం జేయ4నెంచిన నే న 
9 ఎన అద గరి లు 

దానక్ దృ వ్రింగ్ "ననని, సూనునితి డాతసాత్నీ 4 వొక్కపుం బ్రతినక్, 

ఒనరించుచున్న దాన౯, ఏినుమని యీరీతిం బలికి 4 విలవించుచు న 

జ్ఞనపతి 'వేండిన నుత్తరుమును జెప్పక యూరకుండె 4 భూపతి యంతకొ, 

వనవాసమునకు రా4మునిం బంపుటయు. దనతీనయున కభిౌె క4మునుజరపుట 

యును దనకీష్టంబులని కై క మిక్కిలి యశుభ కరంబులై నటి నరము 

లడుగం గావినీయిం ది ద్రిశయంబులు వ్యాకులములయిమొగర్ల ముతప ప్పణబలుకకొక్క.. 

౫డియ-కాలంబుండి 4 4 కడు ని ప్రీ యము లాడినట్టివై, వ్రేయసిగాక4యాత్ర జం గను 

శ్రే, ఇప్పవేయక కాంచుచు 4 నప్పు డతివ 

ee వె 

వనమునకు రామునింబంపు 4 భరతుం బట్ట 

భద్రునిం జేయువునిన యళీప్పలుకు శోక 

దు॥ఫ్రములం గూర్చి వజ ంబు4తో, సనుముయి, RCT 509 

నునమున క ప్రియంబగుచు 4 ముర్మవిభదన మూాచరింపంగా 

వినీ సుఖ మొందండయ్య్య రషుళవీరుండు ఘోరతదీయ నిశ్చయం 

బును దనచా ప ప్రతిజ్ఞను స్వ4 బుద్ధిం దలంచి ఏ8 మ తెసిచెప్పంగా6 

దనకు స్ఫురింపమి౯ సుకృత4+ధాముని రామయటంచు. విల... నాకా, 3౪ 

నిట్టూర్పు విడుచుచు 4 నెజినణుక ౦బడినట్ట మహీరుహళీముట్ట్మ Moe 

బడియెను; నష్ట్రచి+త్తుండగు నున్హాదిరీతిని రోగ బలమునం థీ -జేలీవి దవ్వ 

నట్టి రుగునిపోల్కి. థీ 5 హితుండిజేని వుం త్ర బలమున పర్యంబు థీ వదలినట్టి 

వర్చమ్మరీరున 4 జగతీళుండపుడయ్యు; నంత దీనో కుల 4 నతివంగాంచి 
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జే, తగని ౧౮ాకార్యమును నీకు + దగిన దనుచు. 

దోంచునటు బోధ సేసె 'నే4దుర్దనుండు 

భూతమొక్క_టి పట్టి ని+బుద్ధిం జెజటుపం 
బల్కి_నట్టులు నామోలం 4+ బల్కు, దీన. ey 911 

ను. వనితా నిగ్గొకయింత లేదె; మును నీ 'బాల్యంబునక్ నీ నీదు వృ 
శ్రీని నీతీపనం "బాడుగా౭గం గన నీ+బేవాంబు ప్రాఢత్వముం 
ననంగానే విపరీతమైన పగిదిం 4 గాన్పించె నావృ శీ రా 
మునిం గానక నసీయింపం బంపు; భరతుం 4 బూన్సందగులా రాజుగా. 

చ. అని యిటు లేల క్రూరవుగు+నట్టి వరంబును గోకతీన్ర; నీ 
మనమున నిట్టి ఫీతిద 4+ మానిని నీఫలికిలా నగళా జగం 

బునకును నీతనూజునకు 4 బుద్ధిని 'మేలును గహార్చం గోరు బే. 

దనయుని రాజు. జేయుటయు 4 దాంతుని రామునిం గాననుండంగొకొ. సరా 

క, పనుచుటయు సచెడి యా యఘు, జనకంబగు తలంపు మాూనం4+జను నీకు మదు 
_ని వినుమా సద్బుద్గిని గనుమా దుప్కార్యమిడ్చి $ గాన నుడుగుమా, 

కరుణమాలినదాన 4 వరయ: గాబట్టి యే కానకుంబంపు రా4ఘనునీనంటి 

ag గానె 4 య భ్రూట సీకేట్ట పాపం ప పుం సరులు + సట్టంనడి యం 

శముండు "నేను సేమ్య ప్పి గ. దు! ఖమ్మ నీవోదిం 4 దో౭పం'ేసి 

తే. తిమొ మెటతుంగము, నీవ మశదిందలంచి 

నళ్లు రాముని విడిచి నీ$యాణేజుండు 
రాజ్య మేలంగం బు+ను నా4రోముసుంచు 

థర మున భరతుంసనీ 4 తలంతు నేను, ఇం ర్1ర్ 

క, వనములకుం జను మని చే, నన రాముని మోముకొంతి 4 యస్వృుజె యందం. 
బును దప్పంగ రాహు, స్తనిళొకరుం బోలియున్న 4+ తటి నెటుచూతు౯, 

. మంత్రులతో" గూడీ 4 + మాను దలపోసి యేర్పటీంచితి మజీథయెల్లహితుల 
కును పే దెల్చి స్థిరముగా 4 గోరి నిశ్చయమును జేసి రాముని కోభీ4ో స్ట క్ర మొనరు 
పంగ నుంచిదీయను 4 భావంబుం గొంటిని దన 'సీనపగచారు4తలంపడి వథి 
యించుచు నుండంగ 4 గాంచినయట్టులు హర్ష ౦బునకొ నిశ్చ qయంబు వేసి. 

 తే.నట్టి భావము తలక్రిందు+లై చనంగ 
నెట్లు చూతును ? శామున 4 కెలమి నుత 

వంబు సేసెదనని వీల్వం4ఉబంప నృపులు 5 

ఫలుచిసల నుండి వచ్చిరి 4 వార లిపుడు. ౬3 11 

క, ననుంగని యీేమందురు ? నీతనయుం డీచ్య్యూకుకుల నిత్రభానము రాజ్యం. 

లా 



వీ 

తే, 

అయోధ్యా కాండము = ౧౫౨9౨ సరము, 281 

బును జిరకాలము పాలిం,చెనె బాలుండిపుడు వనికి 4 జేర జన్నే, ౬ర 
సీ, “బుద్ధిమాలిన వృద్ధశభూపుండు చిరకాల మేలెనుగాని యే4మేనిం జెల్వి 

యున్నవోం బు శక + నురుతరాటవికిట్లు పంపునే? యక్క_టా! 4 పాపమనకి 
యని యందు శేకదా 4 ఘనగుణనంతులు వృద్ధులు విద్య చే 4 వెలయునార 
'లెందజో యరుదెంచి + మెచ్చట నున్నాండు “రాముండటన్న వాథ4రలకు నేమి 
యు _త్రరము చెప్పంజూలుదు 4 నొక్క మాయు 

వరయుగము కై క కిచ్చితి 4 భరతుని యువ 

రాజు సేయంగ ననికిని 4 రామునంస 
వలయునని కై క వీడింప 4 బడలి నేను. ౬౬ ర్ 19 
వనికిని రామునంవితిని 4 వారక యంచని సత్యమాడిన౯ 
మునులు వినంగ రామునకు 4 మదము మొోాణంగ యాన రాజ్యుమి 

త్తు ననిన నాదువాక్య మది 4 దోంపదొళో, యనృతం బటంచు; స 
భస్థనిచయమెల్లను౯- వినంగం 4 బల్కితింగా సభిలోన దూర్శ్మతీ. ౬౬4 520 

* తనయుని వనమున కంవిన, విని యాకాసల్య యెట్టి విధమున బలుకుకొ 
ననుంజీరి యిట్రియపకృతి, నొనరిచి నేనేమి దాని$కో తేర మిత్తుల,. ౬౭; ర్తి 
సతతంబు నాకుం గా4+సల్య వ్రియంబునే కోరుచుండును, దన4కొడుకునందు. 
బ్రీ తియుంగలయది వి వియభపే.శియు( గానం బరిచర్యళొనరించు4బరనునియలి 
దాసిగా; మణి యు మ్యూ(తమ్తు లోనగువినోదమ్హుల సఖవలెం 4 చా నొనర్చు 

ధర్మములను జేయు+తటి భార్యవలె సహాయము పేయు నాకుహి 4కమును దెలుప 
కాలమున దోడంబుట్టువు 4 లిల నలరుం 
దనువు పోమీంచుతతిని దా  జననిరీతి 

నాదరము సూపు బట్టంపు 4 నతివ ననుచు 

గర్వమును బూనియుండ దెళక్కా..లమునను. ౬౮ న్ 

ఆయాయివిధథంబుల నా,ప్రేయసని నను గొల్వందగిన 4 విధమున నేనో 
యాయా సత్కారంబులల జేయగ దగువాండనయ్యు. 4 జేయను జుమ్మో, 
నీవుది కోపంబందునొ, మేమూ యని సుంతయేని 4 యేసత్కృతులం 

గామిని నలరింపను గా,నే మును నీయందు గలుగు 4 నెమ్మికతమునక. ౬గా 
. -తెలివిలేమి నీకు 4 దృ_ప్టింగాం జేనిన, యుపకృతులు నెల్ల 4 నొగిం ద్వదు గ గ 

దుర్జన త్వమిపుడు 4 తోంచట వ్యర్థంబు, లగుచుం దాపకరము 4 లయ్యె నాకు. 
వ్యాధివీడి డితున కళపథ్యంబు లౌ వ్యంజ,నాదు లొప్ప నున్నథయన్న మెట్లు 
'బాధ'సేయునక్సై 4 బాధించుచున్నవి, నమ్మదింక సుమి త్ర 4 నన్ను నిజము, 

చ, పలికినమాటం ది ద్రిపషాటయు. 4 బంతము పట్టిన రీతి రాము గా 

“భలకును చాజఃదోలుటయు 4 నాతి కనుంగొని | ద్రీతిపాత్రు (డె 
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ఇలంగెడు రామచం (బ్ర నిటు 4 వేసె మదాత్త జు నేమిసేయంగా: 

నలయానొ యన్నభీతి న దనైై ర్యము మాసంగ నమ్ముచేనను౯. ౭౧౪4 621 

. ఏను ' గృకుం న నట ట హృద+ యుశుండు కానంశేగి * యుంట6 డా 

వీనతం దో గేల్ 4 ది వృతేరా న్రీయనా ర్థల౯ ఏను” 

జానకి ముక nd మహః 4నానుముదామత పార్శ ముందు నెం 

తేని ;౩నోజ్ఞుం గిన్నరుని + నెట్లాకొ పాసిన న్నర సేన్, ౭3 రరర 

శనవిభు నే నెనంబొాపంగ, వనితా మణి సగ దు?ఖ4వాగ్గి మునుంగుచుక 

దనస్రాణంబుణం "పే విణు,చును గా! యకటకట' యేక్సుళచు౯ బలతికాజకైై . 

పురినెశలి రాము డడవికి నరుగుచు నుంశంగ వాస(యందుంకేయల్ 

ధరణిజ దానికి జ్ సంగం జరతాంము బ్రదుకం గలనె 4 చెప్పుము శె 

కే, నేను జచ్చినతేరువాతే + నీవు విధవ 

వగు దుం బుత్రుని my " గాడీ 4 యవని చేలు 

దువు; స్పియాస్ము స PC గడ 4 ట్రో/వం టట్లి 

పోనంగ? బ్రాణముల సెట్టు 4 పూనసే శ నృ ERY ర్ర్1 

తుణనెన (ృదుక ని4జంబిద్లి నిన్ను! జక్క.నిదానవని మున్ను 4 గాంచి యింత 

దనుకో సౌ ధిగవటంచు 4 చంచితి నీదు? ఇణములు బయల్చన 4 నాతి నీవు 

దుష్టు రాలి వటంచుం + దోంయె గ్ర వముగాం గన్నులకును |? స్తీ త4కరముగాంగ 

గస్పృడు నుద్యుంబు ఖీ గరళ సంయు కంబు ద్రాగి తర్యాశను. గ్య దానిదుగ్గు 

చే ణము ననుభవించు కుజనుచం4దంబు నొక 

బట్టియున్నది; నీపించ4+వజుకు మోస 

ఫుచ్చంాం జూలు మాటలు + ముచ్చటించి 

నన్ను లాలించుచుంటివో 4 వన్నెలాడి. 22 గర 

చ, నారిణము చూసపోనా దగు4నటి స్వరంబును నాడి జాన నొ 

హరిణను వెంచంజేరం గుదిశయంగనుబట్టి వధించు వ్యాభుండే 

కరణి; వధించితీవు నను $ గ్రామ్యుసుఖార్థము పుత్రునమ్మి దు 

ప్రరమణిం గోరునన్ను. గని 4 సజ్ఞనులంనణు రాజ విథుటకొ. 2౮ 509 

ఆ, ఇత. డనార్యుండంచు + నెంతయు. దూవీంగ్ర్రు 

క, ననములకంపుము శ్రీరా,ముని నని నీవన్నమాట 4 మునుకొని యోర్వం 

సురను ద్రావు భూమి4సురుని నింద 

చీ యుకే సెక, నిజము 4 హో యేసిదుగఖంబు 

కష్టమిట్టి చెఫ్పుడు 4 కలుగ లేదు. 2౮౪ ర్రిడ్త 

Caan 

౫ నుజాలితి సేవంవిథ్, ఘసదు॥ఖము పూర్వజన్య4 షు ఫబవిధమునకొ, ౭౯౪ నీల్ 
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తే, అ ప్రతీ కారమై నాకు 4 ననుభవింపం దగినడై సంభవించె నో4తన్వి! దుష్ట 

చిత్తే పాపాత్ముడను గానణజిరతేరాబ్ద,ములు స సుఖంబు” రత్నింప4గలిగినాండ, 

క తెలియక కనుబంధింపం, గల యురిత్రాటిని జెలంగ 4 కాపాడుగతి౯ 

లలింగాచితి నారజ్ఞవు,వలెం జంపం జూచితివిగ 4 పావీ కిదితగుక౯. ౮౦4 587 

క, వతావత్పర్యంతము, నీతోం గృీడించుచుంటి 4 నిను మృత్యువుగా 

నే తలియంజూల నై తిని, నీత జెలిసితిని జండి 4 ఏవని మదిలోకా. ౮౧ గిలి 

క, తెలియక బాలుం డొంటిగ, నలరారుచు. గాలపణీని థీ నఖ్లనహ స్తం 

బుల6 బట్టురీతి నిన్నుం, జెలంగి కర గృవాణమేను4#ే ససిల్రి నకటా!. ౮౧4 ల89 

ఆమహోత్తుండు రాము 4 డవీతృకుండ య్యనే జీవించియుండుట 4 వేతం బొంద. 

అ అం లేమిం+బాపాత్తుననుంగాంచి యిప్పుర రజనులుప్ప్ర+ధ్వీశుండిత 

వమూగుండు మిగులంగా4ముకు( డా నంచునిజంబు గాంగనాన్రైో కో, తింతు టకై కమాట 

లను సీని యిట్టి పుత్రుని వనంబుల కంపుచున్నాండు గావున 4 నువిద కితండు 

ఆ, వళ్యుండయ్యె సంచ, బహువిధంబుల నన్నుం బలుకువార; లింత4వజుకునాము. 

డఖల సువ్రతేముల 4 నొచరించుచు బ్రహ్మ ,చరస్టినియతి గలిగి 4 సాధువగుచు. 

క సరుశివనొంది (శ్రమపడి, నిరతము 'కాలంబుపుచ్చె 4 నింతీ సుఖమం 

దు రతిం గనియే యొజు(గండు, స్థిరసుఖముం గ చెడు వేళ 4 జింతా శ్రమముల్ 
కి 

"లే, మరల. గల నాపుత్తుండు 4 వముంచివాండు, గాన నడవికి బొమ్మని 4 చేను బలుక 

బదులు శండవమాోటను4బలుక కు, చనద మిాయాజ్ఞ్ఞ ననును ని(జంబుకై_ క్ష, 

క, వనమునకుం బొమ్మని సే ననంగా 'నతడట్లు పోక 4 యాజ్ఞ కహిత్రరీ 

విని నడచునేని నాకది, కన బ్రియమగునట్లు చేయం 4 గడలండతండు నూ. 

క. తనయుండు శుద్లమునస్కు_ండు, "సనుకళా ననునట్టివానిం + గాం దలంచి వనం 

బున కేస నున్నేజో యెద, నను నాయది చేటు భావ మని యొబజబులండుగా. 

క. తనయుం డడవికిం బోయిన, జనులెల్లను ధిశ్కరింత్రు, + చనునే యోర్వం 

గనుదానింగడకువృుత్యువు: ననుంగొసిచనుయమునిగృహము+నకుీ శ్ర ఘృముగ౯. 

తే, నేను న్ఫుతింగన సుతుడు వనికి జనంగ 

మిగిలినట్టి కాసలన్టిలో4నగు మదిష్ట 

జనుల కంశేమి కష్ట్రంబు $ సరంగంజేయం 
| 

దలంచితివొ పాపచి త్తంబు 4 గలిగియుంట. ౮౯౫ 546 

చ. వనముల కాత జుం నుగ 4 వానిం దలంచుచు6 దల్లిచచ్చు; రా 

ముని నె ఇకంబాసే లక్ష్మ ణుండు 4 మోవము గాంచండు గానంబోవు నా 

తేని వెనువెంటనే వనికి 4 దత్పి్యియసోదరుం 3 డేెదాబెనీ 

తనయునివెంట నింక ససు4తదగ్గయ మింటను లేకయుంట చే౯, ౯౦ ఫ్47 

87 



290) ఆం థీ  నముద్రామాయ ణము 

కే. మిగుల దుంఖంచి నాతో సుశమి శ, నచ్చు 

యమునిపురమున కీరీతి 4 నాత్యజ గ్ర 

యమున గొసః బ్సను సుమి శ “+ నై న నను 
,. 

దుుఖమున ముంచి ను బయ రెపు 4 సోంచిన ట్టు. ౯౧|| న్గీప్ర 

నీ, ఇత్వూకునంశ మళస్తైసంగు రాజ్యుంబును శాక్షతము సుగుణ4సత్కృతంబు 

గవి) పాటాంవలగాం జేయరానిదై తగ నేను రాము౦ధు 4 దానివిడిచి 

చనిణ నాకుంముగం 4 దనయుని* శ గూడి పాలిం చునన్ర నీచ న్ ృభ్వివగుచు 

న*నికి రాఖఘువుం 4 పగుగుట భరతున కమ్ యగు"నేని 4 ద్ఫుతీషడపి న 

జే, నాకు. | బ్ క తగ్యృ శ్య్యంబులు 4 నీఫొమ; రండు 

నీయంగా రాదు; విను యూవీ! దురాన్మ 

| కటకట! నాళు4రాం! జ్ఞ క్లో! 
గ 

హా ంధికనుం దీర్చుకాప సీం 4 హను నీవు. ౯ 549 

జ, పృుషపువ' రేణుస్టండె డన . ,ఎటీపుంగవుయలొ వ us "జీను శా 

స్క రసుతుషట్టణంబునకుం 4 గొాపున మీ సస్పుడ్మ్యం గ) 

"ధ్బృ గువు౫ ననీంగ భొక్ళతీని 4 జెందిన నీవును భర్ష ;ఏసొనన్నె 

భరతుని గూడి రాజ్టమును 4 బాగుగ శీలెదుసీవె శాతవీ!. ౯౫ నిన్) 

నీ న న్ఫపపుణి, యను నొక4నెసమున నొయింట నుండీ నీవె నాశకుగుతీరాస 

క్షీ ౪వ భువిని గళీప్లేన ఉరసా, రంబు నీవె నీచంబయి 4 నెగద డునట్టి 

యనవమాన మును “'సివె 4+ యివి పాంమలినె న నా గెట్లంచగి4నని యెయగును 

బ్ర్రభువు నావుర్ర్రుండ 4 రాముయు నగసిన,యుస్పుడు గాథముం) 4 హా స్టిఫోట 

జే, శోముల SE 0 యే ౧నసంబు 4 కరం గిఘుగు 

నట్టివాం జి వ్. సత్య గ సున SOMES 

నమిగు నచ్చుం:త సెస్సు 4 నడువంగలండు 

గుుంపుమూ గాయనీ! పయ4గలుగరునె న్నీ. [౭ గ్గ్ 1 

. ఎలమి రాముండుభుజ4 ఎుం దు వేళంం గుండబములొస్పం బాచకు4లనుగువేక్కు 

శేముందు చేముందు 4 నేను ముంపనుచును సాల్విశకాహాగముల్ 4 సరసపొన 

కముల నక్జింతురు4గద యెట్టులా ముద్గుశనయు. డొగగును 'జే4దునుగటుకము 

నైన నన్యాహోర ఖీ వునుహోంకంగాం ్ని ట్ర దుకు సతి (ఘన, స సృముగ?ను 

లే, నట్టి చిరకాల సుఖముల. 4 గలుగ జేయు 

శయ ఓ బురుండి యుండి ౧ 4నముయనుందు( 

గానం గాపూయవ, స న ముల్ 4 గట్టి కొంరికు 

నేలపై. బన్వభింసంగ థీ నేర్చు నెట్ల , ౧౧౦౪ గరి 

' క, ననమునకు రామునంఫుము, గేనయున కీ రాజ్యమిమ్ము + తగ సని ముందులా 
a 'వనుకయు. జక్క బరికీం,పని మా కొద ంపుంబల్కు.6 4 బల్ము_నుటంచుక్, 
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క, నీకెవ రుప బేళించిరొ, నాకుం జఇలియంగంజెపువు 4 నారులు తలంపకొ 

లోకమున స్వార్ధపరతం, జేకొని గూఢముగం గీడు(సేయుదు రిస్సీ ౧౦౨ లర్డీ 

తే, వనిత లెల్ల ను నిట్టివా4రనుచుం జెప్ప 
భరతుజననిని గూర్చియె 4 పలుకువాండల. 

బరులకును నీకు నీయభి$ ప్రాయ మపకృ 
తిని గలుగంజేయుచున్నది 4 తెలియవేమి. ౧౦౨౪ ర్ర్లీ 

సీ, నీవు పూనినపని 4 నె వేర్పం జూచెదు ఘాతకురాల దు$4ఖముల. బెట్టి 

ననుం దవింపంగం జేయంశథగను బూనితివె యిట్టి చెడుభాన మే నేవిెడ్డ నీకు 

చేసితి హితమునే 4 చేయు రాముడు మాత్ర మే మపకృతి చసనిపుడు చెపుము 

జనకుల _వ్రేమించు + తనయుల విడిచిన విడుతురు పురుషులు 4 వ్రీతిపాత్ర 

తే, లైన భార్యల మానిన 4 మానుకొంద్రు 
భార్వలును బ్రాణవీభులను 4 బెయుదు రిది 

లోకులకు. సోహకారణ 4 మేకరణిని 

గాక యుండునుగాని యో 4+ కై క! యిపుడు. ౧౦౪ న్వగ 

క, ననిజీనంపల దుకఖం,బున రాముండు మునింగియుండం 4 బోలంగనె నా 

నిను స్థా వరజంగమములు, గొనకొని యో మూర్జురాల | 4 రోపించుః జుమో. 

(లొ . అందజికం"ు నా+కధికమాత్త్మజు నందు. బేమకావున రఘు4రాము6 డొకటి 

దేవకుమారుని(తీరున సవాజమో* సొందరస్టమునం బొల్లి 4 సకలరత్న 

భూషణావళులను 4 భూవితుండై ను త్రవారణగలతి మాటు 4 వచ్చుచుండ 

మనసున జూచిన 4 మజీయు దవ్వులంజూచినను సంతసంబు నా4కనుపమౌాన 

"జే, ముగం జెలంగుచునుండు. జళీక్కంగ్గ సమిోప 

మున నె రాం గంటినేని నా 4 తనువునందు 

నపుజె తారుణ్య మొదసిన 4 యట్టులగును; 

ఇనుండు లేకున్న లోకప్రళనృ త్తి గలుగు. ౧౦౫౪ గ్ఫ్రి 

క. సురపతి భూసలి వృష్టి, గురియింపకయున్న బ్ర బదుకు + గొనసాగునుగా 

ని రఘువరుండు నుహోటవి, కరుగుటం గనునేని ' లోక వుందో కై -కొ!, 

ఆ. ఒక్క_జంతువేని 4 యుర్విని మునంజూల 

దనుచుం దోంచుచున్న 4 దాత్శ్మయందు; 

నహితమే తలంచి 4+ యంతంబు నొందింసం 

బూని పగతురాల 4 వైన నిన్ను. ౧౦౬౪ 560 

కే. మృత్యు దేవత కరణిని 4 నిత్యమెలమి 

జూపుచు౯ నాగ్భహమున నుం+చుకొని యుం అ 



pie) ఆంధ్ర క్రీమద్రా నూయణము 

జెనుఏిషముగణ సణినగు 4 నినుందెలియమి 

నంకమున నిడుకొని వ్రీతి 4 నరయుచుంటి,. ౧౦౭ 561 

ర్ ఆయుసశకారమ్లున ] చ మూయ ననుంగటిచి చంపి 4 లిక చేనుందుళా 

నాయనుంుల బుస్తురాఘవు, నాయన్కిని చిన్నితమృం దగు లత్రుణునికా, 
Myra 

చ. నను విడనాడి నీకొడుకు 4 నాతిగొ ! నిన్నుచె గూడి యూపురం 

బును బ్రియబంధుసంతతిని థీ బూజ్యుతరంబగు 'రాజ్యుముక౯్ నధిం 

చి నిఖగసంపదల్ పోదలం 4 జేయునుగాక ప్రజాభిరథు ణం 

బును; నిటుచేసి మానుక రి4పు ప ప త తిక మునమంనం జేయుమో. ౧౧౮౪ 568 

న్స్, ద్రణమ్ముప్త సిలు బ్రహరించు4భంగి $ మూసవ మునింగ్నియుండంగరాశ4మునినిబంపు 

ననమున కని ని నీవు 4 పల్కు.చుం బలుమాలు శారించుచున్నాను 4 కడంగినాదు 

యూ సాప్పతం త సంబు[బూని భర ర్యచగిం సంద గిన సద్టతినూని దారుణం వుం 

బల్కు నచించదు 4 పాసున్ఫ గవ్హు గాన నట్టి నీనోటియం 4 డనురియున్న 

కే, దంశేములు వేయి మునకలు 4 ధనణి సు. 

వడవోనో మూతణంటబట రా4ముండును సుంతీ 

(మి యాహి తమైన నా4గ్యంబునొకండు 

పల వ! వీయమును జెప్ప ౪ వాండతుగండు. ౧౧౧౦ గ్(గ్వ 

చ, జనహి గభామణుండు గుణ శసారుండు రాముండటం'దు నిత్యము౯ 

వినుతుణం గాంచుచున్న రసు ఏగునియందును దోష::/"లములట్ 

కనంబడునంచు నెప్పోధము+గా నచియింసంగల జూలు వక్కటా 

జనకుని నంశముం జేటుప 4 సంభ నముందిన దోర తీ యిక కొ, ౧౧౦౪ 65 

చే, తాషముందును, యతికోషటపవాన శిఖ 

బడు, నళియింసుమా, $ "౦౫4 స నుండీ 

చేయితునకలు గాం జెడి 4 సృథ్వం బడును 

యింకశనేమేని మయొననో + యింఖి వేను. ౧౧౧ 566 

క, సరుషము న నః పీయమును నయి ఫర గు నీలు _రీలిం 4 బనింజీయను జూ 

తరుణీ స కురమువలి౯ా ఫీ,కరచి కవు సీవు సర్వ4శమరయల క ౧౧౧౪4 56% 

సీ. మిథ్యా ప్రయంబులు 4 మీలుగం జెప్పుదు దుస్ట్రస్వభాన వుష్కెన్ట్యమిన 
టంట. 

నాకం: ను సూ 4 నీకడం జేరిలీ నానునస్సును దహ4 కాళ 

మటు ఆ; సమునుభొం
దు+వటు చేయు దానవువ్భా

 తాప్పణ మః “టం యింపంగోరు
 

చున్న నీవో క క థి యొగిం బ్రాణములనుండంగాం జూడ నో నెఖక్క రణినై నం 

తే, ట్రాణములు నిగ్వవిం$ నె4బ్బంగ సుఖము 

గలుగు సొమనునితల్ కాడి 4 యగణరుచుంప 



చ, 

OX 

com 

చ, 

అయోధ్యా కాండము . ౧౩ సరము, 20 

జూల నేనీ జీవించియు 4+ నేల గలుగు 

రతియు నీవె నం గాననో 4 రమణి యింక. ౧౧౩౨ 568 

పతినగు నాకు గీడొనరు4పం దగదిప్పుజె నీపదంబులకా 
వుతి ననుమాన మేం గొనక 4 మానుగ. బట్టుకొనంగ నెంతు న 
న్నతిశయమైన కూర్చ (“ను 4 మంతి యెచాలు; నటంచు నేడ్చు చు౯ా 
బతి నురియాదమిగాణి చను 4 భార్యకుం జి త్రము చిక్కి పోవంగ౯. ౧౧౮ 569 

- దిక్కు లేనివాని4తీరునం దత్పదృుములను బడియె రోగి 4 కలంగిపడెడు 
0/౧6 గక యొండు4వలనును జూచుటం దా స ధింపకెట్కధ రణిం బడియు. ల ఎలి ట్ర్ 

పండ్రైండవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 

౧౩5 ఎవ సర్గము, 

త్రయ దశరథుడు పరితాపము నొంది శోకించుట, తైత్తుం- 

. నునుజేకుం డట్టిశోకం, బున క (దు గొండు మజియు 4 భూస్థలిం బడీయుం 
డనుగాని పదములంటం, గను గ గాని యనకర్త రు డగును4గా దలపోయకా. y 517 

నరపతి యట్టిండ యురి లల4నావరపాశపరీతుకాటే 
ధరణితలంబునం బడి నితతాంతము శోకమునొంది పుణ్యము౯ 
గరమునశింప భూవసతి+ క్రై దివినుండియె వచ్చుచున్న శ్రీ 
కరుండగు నయ్ట యాతివలెం 4 గన్చడు నాతనీం జూచి శ్ కయుకాం౧ం 572 

. తనకార్యమును దీర్చు4కొనం జూచి యదివ్యర్థమాటయు * చాని నెళక్తైనంగాని 
సాధించుకొనుట క్రై 4 జననిందవై న భయమునొందక యన +ర్థాకృతిం దగి 
పతికి గల్లినయట్లి 4 4+ భయము దలంపక భయము కలిగింపం 4 బట్టుపట్టి 
ప్రా త్రవరమె, “కా+నలయును నాకని యతనికిం చెల్పుచు 4 ననియె నిట్లు 
నృప పవశేణ్య | నీవు 4 నేం గల్లలాండను, నియతసద్వ్ర9తుండ 4 నిశ్చయము? 
ననుచు బొగడుకొ చెద 4 వళ్లుని నాకిచ్చి, నట్టి వరమునీక 4 పట్టుదలను. 9 

దానిని బుణముగ నుంచం, గా చెంచదవేల? యనిన ( 4 గడు వ్ క్ర్రాధంబు౯ 
బూని ముహూర్తము మూర్చా, ధీనుం డయినట్టులుండీ + "కెలివోంది తేగా, త 

నేను మృతింగన రాముడు గానల కరుగంగ నోని 4 కై కా! దుష్టా! 
సూనునితో సుఖముం గను, మో నారిపుభూతులార + యొవ్పీనకోర్మి ౯. సై 
సురపురి కేనుబోనం బ్రాయ4+సూనుని తేమము. బ్రశ్నచేయు ని 
ర్లరులిది యేమి పత్ని కొయి 4 రాముని గానల శేగుమన్న ఖీ 

కరవచనంబు చెట్లు కొడ4కకా వచీయించిలి వంచు దూషణ 

స్కురణముగాంగం బల్కవినం 4 బొస్పడునేగతి నక్క_టక్కృటా, క ౨. 576 
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చ.బుతేమున ను గట్టుపడి 4 యెంతయుం గై కకొసంగినట్టి వా 

గ వ్రతయము సార్గకోంబు గను 4 తీరునం జేయగ బంవీనాండ నా 

వుతశనయు నందునేని దమి4తో యువరాజుగం జేయువా(డ శే 

"పి తనయునన్న సత్వ్యేమది 4 యెట్టు లసత్యముగాదొ చెప్పుమా. ౭ గ్ 

సీ తనయులు లేకుండు$టను బహుభంగుల శ్రమమొంది పూజ్యుని4సాధు దీర్భ 

చాహువొ రాముని శ బడసితిం బుశ్చుగా నట్టి శ్రీరాముని 4 నెట్టువిడుతు 

సకలపిద్యల నేర్చి + శ"ర్యంబునం బొల్చీ జితకోపుండ్రై తమం 4 జెందియున్న 

కనులపత్రాయేని 4 గారాబుకొనురు నె ట్లడనికిం బంపుదు 4 నతండు మజీయుం 

కే. గనంగ నిందీవర శా్టామ కాంతి వెలయు 

బలయుతుండు దీర్భ"చాహున్ర + లలితమూ గ్ల 

యగు దా యిట్టి (డిని దండ4 కాటన్సలకు 

నెట్లు సంపుదు ఇెస్ప వే 4 యింతినీవె, ౧౧ 578 

చ, తనయుడు హోయిం జెందుట క 4 తొం దగి యుండునుగాని దు ఖముల్ 

గనుటకు నస్త్మం 'జెట్టగును + గాంతేరొ నాధుమనీషం గట్టీ రా 

మునకును దుంఖముల్ గటుగం 4 బోబం గనుంగొనంబాలు దెట్లుగా 

వినుమి(ంక రామచందు నట+వీస్థణ నాసని తాంతదు! ఖము! " “0౧0 579 

కే, కలుగంజేయక చేని 4 గాయముడిగి 

పోన్రుదునయేని సుఖమును 4 బొందువాంన 

నప్పటికి నాదు దుకఖమ్మ్లు 4 నంద నతండు 

నగండుగా సుఖములను బొంథదంగందగును. ౧.9 ర5్ఏ0 

సి. (కూ, రాత్తురాల, ఆూ+ఘోంవుతీ సత్యవి కృ ముండ నొకుం 4 బెయముగూర్చు 

రాముని దండ కా4రణ్టములకుం బంపునట్టి యవ్రీయముం జీ4యనతం4మి 

శప్పొనరించె చే4తత్యా.ర్భిమున నాకు నపయశమువమతి 4 యగు నిజంబు 

గానంచు వచియింశా 4+ భూనాఖుం డీరీతి భ్రామమొందిసట్ట చి4 గృ్వమున నేడ్చు 

జే, చుండగా గుం 36 బద్మ్యమి4త్రుండు రాల్రి. 

యరుగు'బెంచె నా శేయియు 4 నమృతీకీరణ 

మండలాలంకృతంబయ్యు $ మనుజ సతికీ 

నేడ్చుచుండుటం గాదయ్యు 4 సీంతము సుంతీ. ౧౫౪ నీతి 1 

ద వృ భూసలి యంత 4 వెండినిట్టూూ రుల విడిచి య,భ్య మువంక ( 4 గపలుకొలిప 

దృష్టనోగా ర్తుని 4 తీరున వినువారి కట్టదు! ఖము గట్టు4నట్టు లేడ్చి 

 తారాఘభాషపణిశయాశార్ర నీవింకం చెల్ల వాణికు వ్రీి + యుబ్ల సీఖ్ల 

1. నన్నుంజూడునుయిదె+నిన్నుం జేతులుమోడ్సి స్రార్టించుచున్నాండ  4రా సు లెకద 

ఫే. వనితతోడిపొత్తు + కనుక వేగము జెల్ల 

౧. వాలు మిట్టి యార్తి + భయదమగుచు 



అయోధ్యాకాండము = (౧౦5 సర్లము, 295 

చెవరివంకం గలి 4 చంతొ నిర్ణ యురాలు 

ఫఘాతుకియును నైన నై కదాని: ౧౮౮ ర్రీల 

క, కనుంగొన నాకిష్టము లే,దనుచు౯ా విలపిరిచి యంత 4 నంజలిబంధం 
బుస నొప్పు రాజు చుజియును, దనభార్యకుం గరుణనొలుపు4(తలంపునంబలికె౯-, " 

క, వినుదేవీ! కల్యాణీ!, జననుతలీలంబు గలిగి + శరణము నీవే 
యని నమ్మి దీనుండ నె మొమినం గాలము సుంతీ గలిగి 4 మనుజేశు(డనై , ౨౦౪ 

"తే. యావరాజ్యంబున 0 గూ రుశనంచు బలుక 

చేదుగద? యోని! సుశ్రోణి! 4 మోదనులర 
నెల్ల వారును వినుచుండ 4 నేవచించి 
తిని గదా: కృప మదియబొన్సి 4 దీనునన్ను. ౨౧ ర5్8ిర్ 

క. పరికింపుము మోనంబున, ధరణీళునిం బతిని గనుము 4 తరుణీ నీచే 
వరములవలనం బొందిన, ధరణీతల నువాయమును 4 దమిమిోటింగ౯ా,. ౨౨ 

| రామున కిచ్చి ధ4రాస్థలిసుయశంబు నెందుమా సు శో ణి 4 సుందరాస్య 
నయనసాభి రాను, యో్య్యశ4నారీమలణేీ యిట్లు చేనీనచో క 4 జెప్పనేల 

నాకును శ్రీ రాము4నకును లోకములకు గురులకు భరతున$కు నిది (ప్రియము 
గాయాలు చై ననియెని4క్క_రణిం బ్ర లావించి తా మ్రేవణముళొప్ప4దోప్రమొంది 

లే. య్యశ్రుజలపూర్ణ నయనుండై 4 యధిపుండెంత 
యేడ్చినను 'బెక్కుభంగుల 4 నెంత వే(డి 
నను దురాత్ర, కురాలు గా+వ్రునను (గూ 
మైన తలపులు గలదియు 4 నెటట లై క ౨౮ ల్ 

చ, తన వ్రియవాక్యముం గొనక 4 తానపు డూరకయుండె; నంత న 
జ్ఞనపతి యంతదాం:గోం దన స్వాంతమురీతి మెలంగుచుం చ్రయాం 

గనయుం బతివ్ర తాని యతిం 4 గాంచియు నుండిన. క్ర యష్పు రా 

ముని వనికంప్రనుం చుం గడు 4 మూర తచే వచియింప జూచుచు౯. ౨౫ 588 

క. చిరపరిచితమా ప్రీయమునం, దరుణీమణి ధిక్కరింపం 4 దన ప్రి యసుతు, ని 
ప్కు_రుణకా విడువ నేరక, ధరణింబడె మూర్చ మరలం4+వచనుముంచుట చేకా, 

తే, శోకమున నిట్లు భూమివె 4 సోలియున్న 
ళం యౌ దా 

యన్హునస్వి మహీళ్యురుం 4 డతిభయంబు 

గలుగునట్లు నిట్టూర్పులు 4 వెలికి. బుచ్చు 

చుండంగా రాత్రి యంతంబు 4 నొంబె నంత, ౨౬ 590 

లే. ప్రతిదినము నిద్ర శే గం 4 బరంగునట్టి 

కంఖపటహోదివాడ్యముల్ 4 సరసగీత 

er 

ప్రీ జే 
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మును మేలొ.. ఆ జబానంగ + వదు నన్ను : 

మేలుకాలుకంగ వనిత. + నేలిన యట. ౨౬౪ న 

సకమూడవ సర్గము సంపూర్ణము. 
CR 

. ౧౮ న సర్హము, 

అరి కల రష గని రం నిసయి Mi. fo 

కను సోదా * సన్ సంస్థ, HAE మూూగ్భితుని “గ వయనుశనంభుట. స్ప ఎవాత 

సి నగల మున చుకొనంగా నతిదీసగోనున్న భ్ గ్త్ నటం గనులొనుచుకా, 

క. పాసాణ్యుతాలు గావున నాపషంతి నచింసా వరము 4 బఫుడిచ్చిటివో 
భా పొ! “యన్ నప్పు నగహో, పాామునే చేసి భాగం 4 బడియున్నా వే, ౧4 598 

"జ్ ఇడ్లి పక్ష మొక కూడన 4 చికు 
౮ wet 

చానిం CI యుంయ గ 4 యాను గొ 

నంటు గస, ' యట నం రాస సథీ కసం 
గ 

నిలుచు గీ! న్యాయముగ * ప, యూ నాన “లే తన. .9 194 

స భో మీ నగి దగా ర 9 ఎని, TOs యు చుడ జ 1 రము 4 పప్పుడురు గణా 

బున ఘే యాశ్రేయముని సః ఇలను ( సృగిజ్ఞ సీను 4 మూనసుమునుచుకొ, DU 

వీ నిను బురి కల్సి 4 ఇక్ (గ మధిగ్యంబు( చేయను సస యో+ షతిత లేం న! 

శ్లిపి వన సయుం 4 జేసిన గ. స వ. ంబునక6 3 3 0 ౯ + సతినువుం 
షోసి “ము చ్చి యే ౧దా 4 తొ లుగణలంబు 0౦ద నటుల అదం 
న్ hye Me Oy. ae ఛీ, (వ్యూ లు స్ సర సక్స; es 4 రమథర్యు. 

చీ, ననుచుం దజసపోసి కను OLE: యగ నుం 

యేని యనునూన మొుంనక 4 మే యయొసనం'గి 

నయన వయుగ్మా రయం జట, చాఖతనపనుంచయిన 

సాగరుడు డవగలు “వేయ 4 సంతసమున. ౫ 596 

క సోః ర = జ్యా ప మహ 

చా ge స్త న్్ న్ సో శ 

ల! Fn 
ప్ స్టా 

శమ. 

tt 

Er క as 

శ. తీనమాట ననుసరించి యు, కన జీను సులభగసీని ౪ చాంటయం దగు దా 

నిసి జె ప్పీనంగేకాంము, చన నీరండు మూటీపోవ 4 శే కండ య్యు౯ ౬ గ97 

వ న. కంబు + సరమమా బృవ్వాము సగమే యగు; ;ధర్హ్య+సముదనయములు 

ర్య ప్రతిస్థూవినములగు; “కయములొ 'శీనముల్ ( 4 సశ్యమునె ప్ర ప 

భానముంచు చిం చు థీ స: "న్ఫృతమూనియే వరంతుంబునొందనాొ 4 నోష మేళ. 

$ ధర్మమునందు 4 మానసంబు శృథంబుగా నీకు నుండు'నేం 4 గడంగి సత్య 

"జీ ముని యనుసరింపు, నేను గో4రిననవముల 

సఫబముల. 'జేయుదువుగాక ! 4 సాధునుతివి 



UK 

PE 

తే. 

అయోధ్యా కాండము = గర సగ్గము, 297 

తప్పక'డి గినవారికిం + దగువరముల 

నిచ్చువాండ వు త్తే త్తముండవై 4 యెసంగు దీవు. ౮ 598 

. కనుకకా ధర్మ, ప్రతిషా, లనమునకును, దానివృద్ధి 4 లలినొందింపం 

గనునేం ఛ్రోరించుటవల, నను నీసుతురామునికా వ4నంబున కిపుడే. ౯ 599 

సనుపుము త్రి, ని వారములు నీకును దీనిం జెప్పుదాన 4 తోణీశ్ష్టర ! నీ 
వనుపమ పూజ్యతర్టమునం, దినవాండవు గనుక నీప్ర+తిజ్ఞ సనెజపువూ. ౯౪ 

. పలికినమాటం దప్పి రఘు4వర్వ్యుని. గానకుం బంపవేని నా 

బులుకు నృథా ప్ప యాసవుగు థీ భంగి నొనర్శిన నీదోమై్రల నే 

నిలుతునేె పాణముల్ విడుతు 4 నిశ్చయమిద్ది యటంచుంబల్క న 

కలికి యసంశయంబుగం ద4గం దనుగూర్చియె ప్రశ్నచేయ(గ౯.౧౦౪ 601 

, మును వీంద్రానుజుండై న వావమును6డు సథ మైాదంబు మిోాటింగం బ 

ల్క్న వై రోచను సత్య వా కర్ణిమునం బం+కేజాతుం జెంతో ముదం 

బున బంధించెను వాకస్టిపాశమున స మ్రైోదాంతరంగుం బలి౯ 

దను నిం డ్రా,నుజు( డిట్లు గట్ట బలియుర 4 దొ బాశసంబద్ధుండై. ౧౧ 6029 

. వామనుండు గట్టినట్ట యా పాశములను 

చాను విడిపించుకానం డట్ట ఓ దనుజవిభుని 

కరణి సతర్టిప్ర తిజ్ఞుండు 4 గాన నృపతి 

సత్వపాశంబులసు డ్రె ఊడ ంప 4 జూలండ యె య్య. ౧౧ 609 

. కాడికి బండిచ క్రమునకు నడువు జొచ్చిన వృషభంబురీ4తిని మెనంబు 

సుడివడుచుండంగి 4 సురుచిరముఖనుశ్లై వెలవెలంాజింగా 4 విభుండు, కలత 

నొందిన నేత్రంబు + లొప్ప నంధునివలి చేమియుం గనుంగొన శేయటుండి 

యెట్టశేలకు 'ధృతి 4 యించుక కలుగ థో భమునందు నునసును 4 బట్టి నిల్పి 

కై క జూచి వచించె; న4ఘ ప్రలుబ్ద 

చిత్తురాలా | యి€కేనుందు 4 శిఖయదుటను 

నుంత తపూర్వమృుగాంగొంటి 4 నుడి చెలియక 

నీకరము నిష్ప 'పడిచికి 4 నేను దాని. ౧౩౪ 604 

. కనుక ఛిర్యవుగా విం,కను నాకు న్నీవు, నేను 4 గన్నకుమారు౯ 

నినుంబో ల విడిచితిని, శే,చనియెడు, రవియుదయనశిఖరి4సరణికి రాయగా. ౧౮౪ 

. గురుజనులెల్ల రాభఘన్రన4కుం దమిచే నభి పేకమిప్పుడే 

భరణిప “నీయంగాం దగును 4 దానికింగానె పదార్థ సంచయం 

బరుదుగ సేకరించితి మటంచును దొందర ౫ పెట్ట వార లో 

తరుణి ! ధ్రువంబు; నీవలన + దానికీ విఘ్న ముగల్లి తీజినకా. ౧౫ 606 

. ఏను య మంతికంబునకు 4 నేగుదుంగాన మహోత్సవార్థమై 

జానుగం గూర్చినట్టి శ్రమ+సాధ్యపదార్థములక గ్రహించి నా 

ధిర 
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సూను చామిచంద్రుండె యస ప గరంపులం బాసీయున్న భూ 
నానికి నాకు సతీ లికులు 4 సల్పంగలాండు న్తాంతభా కేల. ౧౬. 60% 

క్ నీయాణాగము ను 'ధము,లె యుండునుగాన విన్ను 4 మద్దాని నికి నీ 

నీ యొునదింంక మూ; నగవు నాయనుంగుసుతుండు న్భృద్ధి థీ సందుట'లెల్ల EE 

ఆ. ఓర్వలేని దాన +వోసి ౩ శా! నీవు, గాన దాని మాస్సిం 4 గడలసదింక 
సీఫా మకు ను నీవ 4 నాను నస్ 8 ము, బాచగించగాదు 4 నీచురా?, ౧7 609 

స్ స ఇయు ను నోఖి కే ఈ4మును జేయుదు గటంచు మును 'నేనుబగ్కంగ+వినిముదమున 
వం) దాం న్య ఏచున్న కన్ను ఖ) నిషా రాము. 1; THY ENN దుస్ప4సహానుగు దుఖ 

సంగ్ యస్ప్రటినగు 4 సానంపముడిని యజనుటు మోము? వం చి4ననగకుచుండ 
|. 

దూరని నాం త స సబున్తీయంచుః బి క్ర; నుహోస్నుం ష4+ ప్పా్ధవుం డీటు 

శే. వట్కు.చుంషంగల డాగకాశపటలి మణియం 
జంద్రుండల రార నొస్పున4శ యును గగనం 

దల వా నారాగికి 4 యర నాము 

చింగనము యాట గుణము ౫ వంగ నంగ. ౧౯ 610 

ప్ల పి పొహీతసా ధుగీం cen ళీ. సండీయు మూటం పొందు జేర్చి (క్ 

బ్గా స్ బక్షి . 'దేవాము౯ సలి 4 దగాగుణ చి న్యుసే “దయం గు 

నమక కవాత్యముం 4 ఛారణినాయకుం గాంచి భశ; ఫీ 
క్ గముగం గాలనసు+టమున6 4 గల్లినగో గము భంగి జంగయుకా, 4౧ (11 

చ, శినువుము గాల్బు పయ్ము.లిటు 4 ధర ఇయు నెన్నకి సల్క_దేం? గీ 
నాయుని ఇంత పోపిడిచి 4 తావక సన్నిధి కంట ేగారాం 

బనుపుము నాకుమూగునకుం 4 బట్టముగట్టి ననంబులందు "రా 
మునిం డిసుగంగనంనీ నను 4 భి స్థలి గ్గ! స్రువీహీనంజీయు నుగ, 9 (12 

భికిన పల్కు సత్యమున 4 వ ర్థిలునట్లానరింతు వేని నీ 
ALD ం గృతకృత్యగేంగ నుదు 4 విష్ణు తొనర్సవయే నసగ్యపుం 

బమికులు పల్కి నట్టి MO 4 బక్టుదువంచు వచింకౌ; భూధవుం 

దంంశరప్ర శాపమును 4 సంగము దూలం మూటివమూటికీ[క, 99, 618 

క, ననిశ వచింజెడు సల్కు..ల,కునొచ్చి హయవరము గాధ ( 4 గుదియింపెడు న 
_ మృునికోల జబ్బలకునొచ్చినగతి గాసిలుచు బల్కె (4 బంతొతునతేలా, ౨9 

ఎ క్, విను థర సాశెబగ్ధుండ, నని తో నె ట్రీ బుద్ధోనై mp నశియిం 
Ma 

ను ధస్మాన్ముడు త్రీయుండగు, తేసయుని రామును న చూడి నలపున నింకళొ. 

A సుజయ + యంగేట న న చ్చటః: దు జు ఉత (గ 

వనజహితుండు వా "Ap 4 భాగమునం బొడనూపల బుణ్యదం 

బునియతమైన న పుష్యయుత + ముఖ్యముహూూ రము సన్నిళ్ళష్టమె 
. నపుడు న సద్గుణుండు ముని+నాఖుండు నై! న ఏనిమ్టుడాదృత 2% 610 

' ఖ్ | , 
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తే. శిష్యుపరివృతుండై. పురి(చెంతనున్న 
సరయువున6 ,గ్రుంకి పురమున 4 కరుగుచెంచె 
సకలసంభారములంగొని 4 సంతసమున. 

బట్టమును రామునకు గట్టు 4 పంతేమునను. ౨౬. 617 

సలిలంబులం జల్లి 4 చక్క_ంగ దుడివించి ఘుంటాపథంబుల( 4 గ్మాలయజేసి 
మేలై నపడగలం 4 జూల శృంగారించి వివిధచి త్రసుమాళి 4 వెలయ(జల్లి 

బహూువిధథసువుహోర4పటలిని వెలయించి జనులు గై చేసిరా 4 ఫఘనపురంబు 

నంత నానగరంబు 4 హర జనో వేత మయి యంగడుల నెల్ల 4 నఖిలవస్తు 

"తే. వులు చెలంగంగ ఛానిలి + లలితరీతి 

లొ 

దనరునుతృవములనొప్పి 4 మనుజవి భుతు 
రాముండగునంచు 4 నతనికై రవుణ జేయు 

నుత్సవంబుల జనులెల్ల 4 న ప్పం జెలంగి. ౨౮ . 612 

. సురుచిరచందనా+ గరుధూపవాసనల్ బుగులుకొనుచునుండ 4 సాగసుమోజీి 

'జేవేంద్రునమరావ+తిని బోలి యొప్పార నందు బ్ర, వేశించి + యమ్మునీంద్రు. 
డల్లనం జనిచని $ యవురు నంతఃపురమును బ్ర'వేశీరచె స4మృుదము వాటం 

బలువన్నలలరుహాములు చెన్ను మోణిం* గమొగసూడ్రికొలకొలి4గూయుచుండం 

తే, బురజనులు జానపదులు వి న్రులును నిండి 

యుండ నలరారి, మజీ నదస్యులును యజ్ఞ 

వేత్తలు నగు ధరామరుల్ 4+ వెలయ నద్ది 

యుప్పులకుం గుప్పయెయుండ 4 నప్పుడెలమి, 304 619 

మునినరు(ను వసి ఘండా, జనులంగడచి ద్వారమునకు 4 సన్నిహితం 

మనుజేంద్ర, నిరి ర్మితంజౌ, ఫఘనతర వేదికను జేరంగాం 4 జనె నచట. 3౧౪ 620 

పురుషువ స్యుతై తనరు 4 భూపతికి౯ రథవోదకుండుగాం 

బరంగినమం త్రిస_త్తముయడు 4 భవ్య మహోత్పనదర్శనార్థమై 

సురుచిరభూవణావళుల 4 శోభిలుచున్న సునుంత్రుం దేప్పుడే 
నిరుపవులీలలోనికి జథనె౯ మతి యచ్చటనుండి ఈ య త్తజీ౯* 9౨౪ 69 | 

శ్ర. ఉ్య్యూరసీనుకు "రాల 6 బ్రశ+భావిరాజి 

క, 

తుండు వసీస్థను హామునీ౦ 4 ద్రుఃడు వీిశొార 

దుని సుమంత్రుని గాంచి రాశజునకుం జెపువు 

త్వరగ చే నిరు నున్నట్లి$ వా ర్త నీవు, 334 ఢిల్లి 

గంగోదక పూరితములు, బంగరుఘటములును జలధి 4 వారినివిడముల్ 

బంగారు కలశములును వి, భంగనియలి "జేంఎడియను 4 భవ్యమనీపా. 3' 6283 

'కే, భ ద్రవీళంబు రాముని 4 బట్టభద్రు 
చేయటకు మేండిద్రూనున (6 4 డిన 



§00 ఆంధ్ర బ్రవాద్రా నూయణ్ణము 

దాని దెప్పీంచితిని సుగంధ4ములు విపిధ . 
కా నర్థికత్నింబు లె సీ+గ్థేంబుల య్య, 3 624 

కన్యక అనమం హు, 4 కడునుదించినయట్టే గజములు ఆ రప్పింసం మో గాంబడియెను 
ఏజతురశ్వోయుతమయి $ చానుకాంతిందగి యున్నరథంబు న+త్యు శ్ర శేనునుగు 
ఖపష్పంబు ను తమ4 కాను కంబును చూచు జనులతో. బభ్బకిథయును గశివలెం 

"లే, దో న" ధి త్రేమును నుతి 4 తేల్లనై న 

మోసురయుగరబునుం న్ సచారుకనక 

రచితపా గ్ర ము “బెనువూ+ పురములు గల్లీ 

కోనకరణి సీ నీస్థమ్ములును నయి తగి. 52 62ర్ 

క. సిత్రకాంతేలు గల వృషభ, గతేతియుం, గేసరములొస్చ 4 బలము మజియంగా 
జత లేక నాబల్లునంశము,లు శ్రగకా జిలునారు' వాఖత్నీబుం "దేంబడేయ౯ా, 3౮ 

"సే, వ్యాస, పచ న్మ్యా ంబు నం చిసిం+*హాసనంబు గ జు 
శ వ య |? & భ్ ణు 

సగ్నీహో శ్రీము సన్ధంబుట్య చెలంగుం బ్ 

చున్నయని సర్వవాద్యుంబు 4 లొప్పి సిద్ధ 
ములుగ భూమీతలై న వే4శ్ళలును మజియు. 3౯౮ 627 

క. ఇతర స్తీ లును సంభూ,మితై రాచార్యవరదులు 4 వ్నీతిసురవర్య 

ప్ర తటీలును నచ్చియున్నా,  రతిశయపయసుదగుగోను 4 లాయ సము'లై. రం 
తె, వదినా యున్నవి పుణ్యమ్ము + లితరమృగము 

(ంయిత్రిము*) యం బులు 4 నలరుచున్న 

వదిగ్" పురజనులును జాన4పదులు వ ర్త 

కులును గుంపుటుగావచ్చి 4 రెలమి మిగుల, రం 629 

సీ, ఇంకను 'బక్కంంద్రు+4హితవముతుల్ మేముతోడ్కొ నిరాంగనచ్చిగ4కుతుకవులరం 
య'భాపణలు మటీ 4 సృథిపీళులును రాము నభి పే. కమిా.మీంపటనరుగు బెంచి 
cn సుధ దము మయొప్పునీపగటియందున బుహ్యనతు. శ్ర థ4మున నెరాము 
గ ఏ భిసీ క కండ గునట్లు 4 అవనీళుం దర" పెట్టు మని యమ్మప హాత్తుందోళట్టూడుట యును 

తే, విని నుసుంత్ర్రుంు 'రాజసిం4థహుునిం బొగడుచు 

సౌధమును బొచ్చె నీతని 4 సాభువుతిని 
నజ గింపంగ వలదని 4 యాజ్ఞ 3 స్పేస్పి జగత 

(ఛీ 

యుండి రొ 'జేం ద్రం Frans జ నిందు వే వష. ర 680 

కి, అంతెప్పురమును జొచ్చము, ఛొంతు సుమం త్రునిని వృద్ధు 4 సచినో త్రిమున 

భసింతిరముసం వగు సుభటులు, సుంతేయు నలదనక పేకువ+బొప చ్చసతీండు౯. 
అ HBR ETE TP ERTEHILE 1 50 pig 

జ యి నాల. మకరము ప్రారం? గా 6 దశంరశ్య్యా? అను ఇ! టనున్న (భం అను 

నది, 
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శే, దాగర పాలకు లెల్ప్లకు 4 భారణీశు 
_నకుం ప్రీయంబగు కార్హంబు4నకొ సమాహి 
తులుగదా వార లాట 4+ పలుకకుంది 
రంత నావృద్ధమం త్రి యళ4భ్య్థంతరమున. రర 682 

క. ధరణేశుం గని యాతని, పరిసరమున నిల్ని యతండు 4 పడుచుండెడు నా 
దురవస్థ చెటుగమిని సుందర వాక్కులం బొగడం బూనె 4 నరపతిని డదమిక, 

తే, కరయుగము మోడ్సి యప్పటి 4 కాలమునకు 
దగినగీతిని రాజసౌ4ధమున నృపుని 
మునమునక౯ా సంతసము దోయం4గనె మొ సర్చు 
పల్కు_లను వినుతించె ని4బృంగి నతండు. రోజ 634 

"శ, నికుపమ తేజ మొప్పు ఘున4నీరధి, పూర్మశళాంకుం డళ్లై ప్రా 
గరణి థరంబునం బొదలం 4 దత్కే_రముల్ తనయందు వ్రాల మో 
దరలిని గాంచునట్లు ఫఘన4+తంగను నీవు స్వతఃప్ర'మోదముం 
గరము భజింపుమో మనుజ4కాంతవరా! రఘువంశపుంగవా 1, ఈర 685 

క, వూతలి యింద్రు, నుతీంచను, నీతరుణమునం బె యాత 4 డెల్ల దనుసుత 
(వ్రాతేము జయించెం గద య, ట్రీతటే మేల్కొల్పువాండ 4 నేం బొగడినిను౯ా, 

. అంగభూతములై న శిథయోదివిద్య 
లను దగంగూడు వేదముల్ 4 ఘనుడు బ్రభువు 
నగు విరించికి సృష్టి కం 4 దగనయడ్థ 

ములను బోధించునటు నిన్ను 4 వపీయు పనుల. రగా చలి? 
2కు ఒనరించుట కై ములొ p- లె, సను వచ్చనవాండ నెల్ట4ీప్రాణుల ధరియిం 

చిన కుభదధాత్రి నశియుత, వనజా ఫ పుం డిరుతలు.ను + + బ్రాణిహితమునై + 
ఆ. మేలుకొలుపునట్టు 4 మేలుకొలుపుదు ని,న్నేను రాజరాజ 4 యింకం దగిర 

నుత్స వార్థ మిప్పుశడొస్స్పు నలం కార, ములను దాళ్చీ సజ్జ4నులకు నెల్ల. ౫౦౪ 
న్స్, నయనోళ్చే వము నేయ+ నై జభావిలనీిత్ ముగు జేవామున౮. గ్ర త్రసొగనువెలయ 

మేరువ్రనుండి య4నూరుసారథి యుదయించరీశిని లెను 4 ₹ యినకులేంద్ర 

eC 

శయం ద యట దాయ. అలలను... బాతాతి రకా 

(| యిఖానందతి తేజస్వీ సాగరో భాస్మ.రోదయే. ఇచ్చట భాస్క_రళబ్ద్బమునకు సూర్యు 6 
ఉర ముగాదు. చంద్రు, (డర్భిము. . “భాసంకరోపితివ్యుత్స్పత్యా భా స్యా-రం పూర్ణ ఛం ద్ ) 8 అనివ్యాఖ్య. 
“ సాన్ని గతః స్టిపదస్య బుద్దా” అన్న న్యాయము ననుసరించి యానకముంన భాస స _రళ బ్బము 

సమె6 జం ద్రు పని యుగ సు 'వప్పనిచ్చును. 

ల్తి ఆదిత్యసృహచండ్రే; ఇ యథాభూతధరాం శుభాం, బోధయ త్యద్య పృథివీం తఖా తం 

బోభయా మ్యుహం , అని మూలము. గవిచం దులు రండువేళబ భూమిని ములుకొలుస్పునట్లని 

యరము, ఇరుతటు ఎనుజ గంగు వేళల నన౮గా నుదయా స్ట్రమయములయందని ఫానివుు, 
న. 
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1. నీత్రియా కుయుం గన నీ4పింగల జేయు 

నలయు కొన్టుము అన్నియు + వగుస మేము 
సష్టపజుచి యున్నారము 4 ఘీ ఉమా? | | 
యింక మీ! “కాని యన్వలి4య క్రి పను, 3 640 

క ఉపరింపుము యభి పేకోం, బునకుందగు న. ఎ 4యులు సిద్ధము హుం) 

య్యను బుూాజ్యుం rr EC Cos, నప వవాసులును 1 *4సరీతలి వణిజుల్, ' 

కొం తనుంగొటువధ గతొంజలు'లై, మను'జీ భా! భూను రా లనుండి మం యా 
ల క సోడ గాచి, యుస్నాల గని వుతయుం ౨ లే నూతులణానశరఘుత్రో కా. 

గు త్వరగా నున్సొన పను? సను, జరగింగోా సజ nN 4 జసనాణాూ “కొ 

చ. సరసజవ 6 లేన్ నిఫీశచం కము క నృవభంబుతే గి సుం 

దరమిగు సోగణంబున ౪ 4 భాం పాలుండు కొ రానివో 
భరణియు నిింసుదూబి పము 4 నగ్గసమిస్ము (గ సః న్లనాళికోం 
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ముదల; సంగేట నగోయడు సు ముం బంటి, సం" 645 
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న నూన మున న్ననా నక్గంకు | 

చున్న శ్రీనంతు. సపుడు శి గకోశ్యటముగ, సడ 610 

ను, అగుణాతంబులథోం దవీంచునుదిన 4 నొగోందు పత్కె.0 గటా | 
మురిణం డ్, ర పివ'టీసు ౧ *నటి 2 నొఖతమర 4D OnE భయం 

సగర ర్రంబులం చ ee బడీయి dys Ena Mw వాని శి 

వరుసగ " స్తాతిము*. rH Nod ట్రంక్ ానుటెస్నోయ పీ ry (11 

క అని జాలం బుట్టించు నృుచనముః) వీని తీనుంచ్లో నో న 4 జన సాయకునిం 

గని ATT: గే యొగుక్చుచు ల జని దూరముగాంగ నిల్చి 0 సచివుం డుండకొ?. 

1 సరసం అతి npr mes “6 హౌరనంత on అన్న పాంచ యునునంకకు Cen 

జడ శాస బేగ్ స స అతిని ఎ. CUE a LE AN tp అనీ aM గాన నరు శ్రకాద క్క ' Wer he Ar i 

ఉదానము. 



అయాధ్యాకాండము = ౧౫ సర్షము, వ్ర్08 

క, మూనవపతి దుగఖంబునం దాన మాటాడుశ క్షి 4 తజీగి యటుండకా 
దానపుడు మంత్ర వే త్తయె, గాన౯ా సారథిని గాంచి 4 కైక వచించెన్, ౬౧౪ 

. శీలిపతి రామాభి4పేకసముత్సుకుం డయి రాత్రి 'మేల్కొనిథయలసీ యిపుడు 
నిద్రావశుండయ్యె $ నీవు వేగముపోయి యశముచే 'వెలయుచున్నట్టి రాముం 
దోడొంనిరమ్లు సం4ఉతోపషంబు నీకగులాక) నీవేమి యిక్కా_ర్యనుందు 
'యోజింపనలదని 4 యొ త్తిచెప్పినవిని శ ౦కించు చున్నట్టి 4 స్వాంతనుందుం 

తే, గై.కమాటలు చొెచ్చిన4కారణమున 
నింక గల్యాణ మగు నని 4 యెంచి సంత 

నించి రాజూనునుతి నిట్లు 4 చెప్పె నీమె 
యనుచు నుబ్బుచు వేగంబ 4+ యరిగె నతండు. ఇర 650 

er 

క, వనితయు రాముం దోడ్కొని, తనువేగము రమ్మటంచు 4 ద్వర పెట్టుటయు౯- 
నునమున ధర్మజ్ఞుండు రా, ట్రనయుం డభిపేకమున కె 4 తానిచ్చ టికి౯, ౬౫ 

తే, ఇపుడె రాంబోవుచు న్నాండు 4 హితనుకాబె 
యని మనంబున. జింతించి 4 యమితమోాద 
నులర నష్తుహాచాహా నీ4తాధి పతిని 
గనుంగొనంగంయోరి పురవుధ్య4థమునం దనరుటం ౬౬౪ 6592 

నీ జలనిధి మధస్టీసం4స్థంబగు ముడుగునాం దగునంతిపురినుండి 4 తాను వెడలి 
జనసంకులంబుగా4గనుపట్టు తద్ద్వారమును ముందుంజూచి దా4నినిగడచుచుం 
జని ద్వారమునుజేరి + వాపతులను గాంచి పెళ్కుధనంబులం 4 'బెక్కు కాను 
కలను గైకొని రాజు 4 నెలమిని జూడంగం గోరుచున్నట్టి యాళీ ద్వారతీర 

తే, మందు నిలిచినపౌరుల 4 నశ్లై జాన, పదుల వణిజుల బహు దేశ4వాసులై న 
(క్ త్రజనులను జూచను $ గూర్షితోడ, "వేడుకలు సల్పువారల + వింతజనుల,. 

పదునాలుగవ సరము సంపూర ము, 
చి లా 

౧౫ " వ సర్షము, 

_ంద్రుర్టు పట్టా భిషేక సంభార నర్జ్యనము. శ్యుశుం- 

క. శ్రుతిసాగరపారగులయి, శృీతిం దగు నావిప్రవరులు 4 శీతివిభుని పురో 
హితుం డగు వసిష్ట సంయమి, పతిజొ.. చేరిరట స్కభాభవనంబుక౯ా, ౧ 654 

చ. మతి విభవంబున్న దనరు 4 మంత్రులు సె నికముఖ్యులశ్లు పౌ 
రతతులయందు మేటులును 4 రాఘవునయ్యభి పేక దర్శనం 

_ బతులముదంబు( గూర్చునను 4 నాశల నచ్చటం జేరి భూసుర 

. ల య వైరం 2 క ౧ ప్రతతిని గూడి, రంతటను 4 భానుండు త చెను నిర్మలాత్ముండై.౨ 655 
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భ్ 

గ go ey శి? ఆను ఫీ సఖ్య భామ 
శనురినం పి ఇ WORE. MCN సదా భం  జృతిగేప* ఖు న టి యని త frre. 

నా ల్ ఖే Pes 2 ml "4 : Ca గ్గ 

ద్ర, నినుంపబంబటువన లల ది, నిన అం 
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కే, గజవరం బొండు చెలువా రం 4 గ న్రుభావ 
ణములం దొలిచి మంగ శ₹ా4ర్థము నియతము 

గాం గనక 'లెనముండ్రు, 4 కాచియుండి 

రమలవీణాది'వా ద్యంబు 4 లనారియుండె. ౧౨ 662 

UX . స్తుతిపాళకులును మజియును, నితరులునుం దవురుచేయు 4 నెల్బపనుల నా 

దృతిం ల్లి నీలిచియుండిరి, శీ తివతులా రాఫఘవాభి+పే.కోత్పవముక౯ా. ౧౨|| 

కనుంగొను వేడ్క. ని+ మ్వోకువంళ్యుల కెల్లం బట్టాభి పేకోత్స4వంబు జరగు 
సవమయంబులక౯ా దదా+4చారము చోప్పున నె స్టైట్టివస్తువు 4 లెల్లం గూర్చు 

వలయునో యట్టి యా+వెల లేని రత్నాది వస్తువులంనొని 4 నారు రాజు 
ననువుతి చొప్పున 4 నంతంపురద్య్వారమునం గూడి నరపతి 4 కనంబడమిని 

లే. మునమువచ్చి యిందుండుట 4 మనుజ పతిక్ం య. స్ / ఎ 

న ఇ వ! [ అ 
జెప్పువాండెన్నండో యాతే 4 డిప్ప టికిని ఎ sre జాం. 

గాన రాకున్నవాండు భా4స్క్రరుండు పొడిచే లా 

నింతకు౯ా ముండే తల్బగ్న 4 మిదిగొ వచ్చె. ౧౫ చీ ళం చే 664 

క. అని తనులో6 దారనుకొను,చునుండ నృపసత్కృతుండు థీ శుభ్రమనీషం 

దనరారు సుమంత్ర్రుం డా, మనుజేశుల గాంచి పలికె $ మర్యాద దగ౯. 

క, నరపతి యాజ్ఞాపింపంగ, నరిగదం గొని జేర రాము 4 నతివేగముగా 

నరపతికి వూరు పూజ్యుల, రరయంగ క్రీరాఘవునకు 4 నధికముగాంగళా. 

వై. ఆయురభివృద్ధి గలిగిన + యట్టిమోన 

చనము చొస్పున చేనివు 4 మనుజపలీయు 

ములుథొని యుండుం గానం బోం4జూలువా6డ 

నరిగి మోకుసుఖంబె యం4చడుగువాండం. ౧౮ 661 

em 

కే. భూపతుల కెల్ల దర్శనం4బును దగంగ, నీయ బయటికీ రాకుండు4కేలొకో? య 

నుచు నడిగెదను నేనని 4 ప్రచురరాజు, పూర్వనృ త్తాంతమెజింగిన( బుద్ధి శాలి. 

నీ అంతశ౪పురంబున 4 కరిగి యడ్డము లేక "తాం బ్ర వేశింపంగా 4 దగును గాన 

నందు. బ, వేశించి 4 యవనీశునిం గాంచి యాతనివంశంబు 4+ నభినుతించి 

వయనగేపాము సొచ్చి + సన్నికృష్ణమునకు నరిగియు యవనిక + కవలనృపుండు 

పడుకొనియుండ నీ4వలనిల్చి గుణవంతములగు సదాళిష4ముల నతీండు 

చే. రాజు వినుతించి పలిశం దా4రావిభుండు 

పద్మమిత్రు,ండు శంకర 4 వై శ్రవణులు 

వరుణు6 డగ్నియు దేవతా 4 పాలకుండు 

నీకు విజయంబు నిత్తురు + గాక భూప. ౨౨౪4 69 
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ఉ. మానితీమన రా్మాతిచని 4 మానననాయక నీపొనర్పింగాం ga బీ శ ' 

బూనిన యెల్ల కారరిములు 4 పొల్బుగలజీసితి పత్రి యానుయం 
దూనుము మేళ్క్కొ నంగ నిక 4 నొప్పగయ జేయంగలట్టికార్యముల్ 
జూనుగల జీయుమో స్ట లి4స తవు బ్రహ్మణ ముఖ్యులంవజున్. 93% 670 

క, బంముఖ్యులు సట్టణముం,వలిముఖ్యులు వచ్చి నీమహో దర్శన ముక 
ne A చున్న వానో, యిలాధిపా! మీలుక్రొొనుమ 4 యిలోనని పొగడలా, 

క తనుం బొగడ చున్న నుం తృోని,దు నిను తునుముం ను శర (ముం మీ గ.నుచుం 
నిర 

/ wn OR) ఖః జ! వే యా a w నో 1 ల i నో కీ స ar జీ Hh re tu గో ను ష్ ళ్ ని "1D న్లో ట్ల | ఫీ ఇ ము ee డ్ ars ణ్ మట ణి క ఖీ మును న్ v9 + పో క్లే * 

స అప నచియింపిం గప య, సకం కసింబు నేను 4 బలుగోమి నాన 
fey 

సస్పటకు న యగు నా.మానతి నలగోపక్ల నిన్చుంటి జీ 4 సచినవృ్యవరా !, 924 
లే, నిదురలోనుంటి నేనప్పు + పది మద్యా 

| గ యగునొ? కాధొ? యటంచు సం4శోవుము నొంది 
నాయనో! యి ఫ్ర నుర. నిశనాొంయ జీను 

“పో శి క (క్ ( గ. 
# సాన నీ వేన్ క్రీ గామదంద్యు నిటకు, 97 (74 

లీ అ స శ ' టీ 010 yp అటో నం. ar స లో i mh, yi iy జ్ర a క నూూతా! ఉ్యొ.న్రన్మోని, Wr d rn సెల 4 Tn AE ఆకు సొ 
శ్లో 

సూతుం పదివిన్ యాడ, యాగనికి న స్సువంచి 4 యూ కళ మొ క్కెట్, 
గ్ 0 hs oon bo 

గ తనలో నిది మిక్కీ_లినే, అని యుంతుచు సంశిపురము 4 నాన దాం కుకా 
శో నుునమునల గల [సము యేణలుం, ననిశళమున సంతిసమ్ము 4 NEN" నంగ, 

గ, రోమూాం చితగా గుండ, మాఘం, నుండు ధ్వజము 4 అలరు సవగ టు 
గాహమగతి ముటియం. గ్రాటెదు, నొమొర్రముం గనుదు నగిగి 4 నతినీగమున ౯, 

గ చనుచుండి యతీంషు ప సను ఫపినియను రామునిగుతీంచి 4 నింతంభిం స 
గ 

జ్ఞనులు వదం నున్చవృమును గూర్చిన వాని మోనముం భొనణంగణ్ణొ,క౦1 band ణీ 

pa జను వచింపహెడీ Mg, fy యంతట పెంగిటొంటు 4 సిధ ము సిగను 

Ghee 
కనుపట్టి యిందధ్రుభననం,బును బోల్ సెటుంగు రాఘ+వునిన్సృవూముం న". 

దభ యూ లిక... 

అబియుచిరంబు మళహోక వాట మువంబుగా నోప్పి భన వేడి లంగ 
సందు బీక సువ్య్ముశ4సాఎభాంజిక అత్ Cru నశ్ఖరముల్ 4 పెంంళ్సురుంగాం 
బగడతముల్ మణులును * సొగనుగం జెక్కీన వెలుపలిదాషరంబు 4 వింత పలుక 
నబరారగు చుండె న4య్యది శరత్క్కాలంబు నందలి తలిమేథు 4 మట్టు కాంతి 
వి స్పగిల్లుచు మేక షృభ్వధరగుహనాం 'ేజకట్టుచు నతి4దివ్య పుష్ప 
జోరాంతేరా మ ఖీ యందుస్న మేలిమి ముణుణ కొంతులు నన4వమూాన రీతి 

న. భాగ 11. ఖ్ ఇగో గో a భానిట్టుచుకా నకా_క్ల/కాసనురత్నాళీ సంవ్యా సామె వర4చండనాగ 



త్తే, 

శో 

తే, 

అయాధ్యాకోండము = ౧౫ సక్షము. కం? 

రుముఖధూపాయ త్త+సుమహితవాస నాభూయిష్ట్రమై మాటే 4 పొలుచునట్లి 

మంచివాసనల6 గ4ల్సించుగంధంబుల' నలరారుచుండుట 4 మలయగిరికి 

దాపుననున్నట్టి 4 దధ్గురగిరిశిఖరాకృతిం గనుపట్టి, 4 యలతిమనోజ్ఞ 

బర్జిసారసమృదు4స్వన రాజితంబయి దాకరభిత్తులను స్తం4భముల సొగసు 

గాం జెక్కయడిన వృ4కంబుల నొప్పుచుం జి త్రకారులు సూత్షఖచి త్రములను 

జెక్కి యుండుట సొంపు4జెందుచు సాంద్రమౌా కాంతిచే నొప్పును4గాన నెల్ల 

ప్రాణులదూడ్కు_ల 4 సాగ్టంతేంబులంగడు నాకర్ష ణము చేయు + నట్టులమరి 

శథ ధరభాస్క_ర 4 సదృశకాంతులమించి యింద్రకుబరుల 4 గృహములట్లు 

సాటి వేకచెలంగి 4 నీటుంగుల్కుచు బహూాుపత్ని యుతంబుగాం 4 బరలగి) మేరు 

సానుమచ్చిఖరస4మానమై తగియున్న రాముని దివహౌా* 4 ధామమును సు 

మంత్ర్రు(డు ౫~నియను4ముణటీయు నాసౌధంబు దాపున జనసము4దాయమెల్ల్హం 

గరములు ముకుళించి 4 కడుమాదమున నాల్లుబెసల6 జూపట్టరి + దివ్యరావు 

పట్టాభి పే.కోత్స4వంబగు నని జానపదులు ముఖంబుల 4 బృవుదడమలర 

నుత్సాహమధికమై + యొప్పంగం గాన్మ_లం గై కొని సదనులా4గారమునకు 

నలుప్తక్కలందును + నిలిచియుండిరి గాన సొంపారుచుండె నా4శుభగృహంబు 

భూరిమేఘమురీతిం 4 బొలుపారి పొడవయి సమలంకృతంబయి + సకలరత్న 

లలితమై వెలసి, .గు+జ్జులు స్వల్ప చేహులు లోనగు జనులును 4 మానసములం . 

బొదలుచుండ వినోదముల్  పూనిచూచు 

చుండ నొప్ప్బారె నామేడ 4 నిండుముదిని 

గాంచి యానుం త్రియుం దురంథగముల. బూన్ని 

మోందికప్పునం దగినయా+ మేటిరథము. 60% 680 

నరకులసంకులమగు రఘువరు గేహము వె పుందోలి థీ పట్టణసుజనో 

త్క_రముల మనసులు రంజిల, వరుసగ నొనరించి నుం త్రి 4వర్యుం డంతకొ, రా 

అనిశము విత్త్సవృద్ధి నల4రారుచు బర్ధిణముల్ మృగంబులుం 

గనుంగోస. జిత్రమై బలసి 4 కృమ్మగ (శస్టపదార్థ యోగ్యుంతై 

తన డు రానుచం ద్రవర+ధానుము నొంది సురేంద్రుమందిరం 

బును గనినట్లు సంతసము 4 బొందుచు గగ్గురుపాటుం గాంచుచు౯. ర౨ 622 

న్ ఆఅాసగరివల6 4 గడుందెబ్బ నె యలంకృతము లై "
దేనతాథయతగ్భహంబు 

లట్లుగా మెజి సెడు+నట్ట కత్యులం బ్ర వేళించి యాస్థలముల6 4 జెన్ను మోజే 

రానుమ'తాొనుసా4రంబుగ ములయగును నతెనికీ( వ్ర యులగు4నట్టై నరుల 

బెక్కం డ్రంగని వారి 4 వెసడాంటిే శుద్దాంతే సన్ని కృష్ణమునకు4జనియె నచట 

సంతేసమ్మున' రాము ను(శ్చవము గూర్చి 

యన్నివిధ ముల శుభముల4యస్టినఘుమలి౩6 



టై(౪ ఆంధ శీ మద్రామాయణము తడి 

గలుగనలయు నటంచును 4 బలుకుచున్న 

జను౪పట్కు. వినియను 4 సన్నువమున, రర 

చ, సునపతిమందినంబునఅెం 4 జూం మనోహారమె స సు మీరుభూా 

ఫరితఖరంబుభ. వితేశతేంబయి సః నీమృుగాకులంబుగాం 

బరింత్ ఆ భావి "శేషమున 4 భాసిలి చూడంగ నొప్పియున్న సుం 
వగ స) పీకువుందిరముం 4 దాం గనియకొ సచివుండు పొంగుచుళ౯ొ. ౮౫% 

చ, కరములు మాడ్చి భ క్టిమెయిం 4 గానుకలూని రెఖాళి డి యాం 

గొరము'న రామునిం గస 4 శగటిమందుచు( గోట్ల సంఖ్యే 

నయనం బర్యాసంఖ్యగణను థీ బాగుగ 'తెక్కి_డ రాని ముట్లు ముం 

దిరమున దాగీంసీమును మతిస్థిరతం గనువారి నెంతయు౯ా, రోజ. 
జ్ర ఉత్సవంబును గను "వేడ్క 4 నుస్ననాి 

జాన జదు యును జూచె నో స్థమునందు 

భూరిజటనంబు౧లతి పకొతభూధరంబు 

భంగి గ్నషుంనగ బూయదు4ర్భురమున నగుదు. రజ 

జ అంకుశేమ్మును సంకు సీశ$యక మదించి 

రాము జెక్కంగం దగియుండి 4 రన్యునుగు'దు 

ఏన్న ఆొంగంబు గ్ర లంగ 4 నొవ్చుగజముం 

గాంచె భమ్రైంజయంబును 4 మించు జే. ౮౭ 
సున హలీ యు నానిని సమం శ్ర (సిలం కారక లత్తు ౫ వం ర డగ లందినేన్న 

గజరధకలితు'ి 4న శచుముదంబునదచ్చి యుత టిగాంాడి థీ యుస్నవారీ 

నందజం గడచి భా 4గకింబులనిండిన యంతఃపురముంజీరి 4 య బెశిఖర 
మట్టు, చలింాని + యంబుదరీతిన్సి గనంగ 'నీడంత స్తుళఎను గణం 

జే, దగిన మద్జలతో పను 4 సొగసుమోటి 

యు  గమగ్భవాసమూవాంబు 4 భొప్పనున్న 

చాని'నే యసిమును' లేక 4 శానుజొశ్చ 
మహీ శర ఏ త్నా కరముంబోొచ్చు థీ మకరమట్లు. ద్ర” 

పదునై దద సర్షము సంపూర్ణ ను, 

we శే స్టో 
ME, wi సర్గము. 

aan fafr hha, ల లలి ot He ( ము (దు ఓర. వ. సద్య (టి for 
సత Cn 

ధరణీశపూర్వ చరతల, సరణి యజింగన సుమం త్రీ 4సచివుండు జనో 
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ర. 

(“రైన్ 

(87 

(65 

సక | సరాగం గడచి యనెలీకతో రజన ప్నుగేంబుక ౧ 



అయూధ్యా కాండము = ౧౬ సర్లము, 809 

క, జనసమ్మర్షము లేకయె, గనసొంపుగ నున్న దాని $ గన బోవలగనం 
దును నయసుకాండ్రు, పురుషులు, ఘనచాపప్రాసనియత4కరులును నగుచు౯. 

"లే, మంచికుండలముల. దాల్సి 4 చంచలించు 

బుద్ధి య లేక పొరపాటు 4 పొంద కెప్ప్తు 
Go 

రామునందును గాథాను4రాగ మొలయ 
దారమును గాచుచుండంగ 4 వారిగోనియె. ౨ ' 691 

కీ, రామునిమనసును 4 రంజిలజేయంగం గాపాయనవ, స్త్రృసం$కలితులగుచు 

నంతఃపు రాంతర4ముందుండందగినట్టి పంచనవతి శ ర4చ్వాయసు గలిగి 
ధనువురాముండొగి4దాల్సి లోకము బ్రోచుకరణి వే త్రంబుల4వరుసందాల్స్చి 
యాతేనిం బ్రో వంగ * నాడరంబున మోజి జానకీపతికృత4స్నానుడగుచు 

తె. భోజనముచేసి తనయంతిపురికి. బోవు,తజి నతని నెత్తి ముద్దాడి(తేలను ్రీతి 
చేత మూర్కొ_ని విడుచుట4చేత నతని, గంధసంస్పర్శమున నలం+కార మలర, 

ర్ పనిక త్రేల కధ్యకులు,గ నియోగింపంగంబడిన 4 క్యమ్రగుణులం గాం 

చెను వారు రామునకుం బ్రియమును జేసెడువారు గాన 4 ముఖ్యసచినునిక. 
ఆ, వచ్చుచున్న వాని 4 ముచ్చట లూరంగం, గాంచి సంభ్రామించి 4 5 డురయమున 

సొసనములవదిలి 4 యాద్భతి "లేచిరి యతడు నేర్చుగలిగి 46 యలరుంగాన. ర 

క, వినయమున వారలంగని, వినీతవుతిం బక్కె_ మూరు 4 వినిపింపుండు చే 
నును వచ్చి దాష్టీరముందున(,గను వేడుకనుంట భూమి4కాంతునితోడకొ. ౫ 

చ, అనవిని ద్వారపాలకులు 4 హర్ష ము జెనికిం గూర్చునట్టివా 
పనులను జేయునిచ్చగల4బారలుగాన్రున స్వామియొద్గకుం 

జని వనితాసహాోయుడయి 4 సంతసమొప్పంగనున్న రామునిం 

గని సచివుండు ద్వారమున. 4 గాచి వసించుట విన్నవింపంగకా. ౬ 696 

తే, వారివలన సుమంత్రుండు 4 వచ్చుకటింగి . 
జనకునకు నంతరంగుండు 4 గనుకం దనకు 

నంతరంగుంజె యానని + యచటిశే య 
తనిని రప్పించె జనకమో+దవ్రియేచ్చ. ౭ 69౮ 

'నీసమాలీక, చనిసు మం త్రుండుకు"బే4రునివలెసవధిక్రై శ్వరససంపన్నుండై (జాత రూప 

నుయనుయి యొప్పి భ+రశీఖరినీలమేఘమునట్లు తనను బ్రశకాశయు కుం 

శ ఈపద్యమునకు గత గ్రకాహెయిణో వృద్ధాకా వేశ్రపాణీకా స్వలంకృలాకా దదర్శ విష్టి 
తాకా ద్వారి స్యథ్యభాకా సుసమాహితాకాో అని మూలము, దీనికి నోవిందరాజవ్యాఖ్య ననుస 

రించి మ్రైతి పదమునకు 6 Ne విశే హెర్టములను జేర్చి యీ పద్యము (వాయ యడినదని తెలియసలయు. 

CRY ముం చొక్క. మాటరనను లేనని గలా ంపందగు, f “తేలని | శ్రోనణసం'కొకోం recess చిత 

యాళకినం యా? అను శ్లోక తృయమునకో గోవిందగాణకృత వ్యాఖ్యలో ని భాగమును సంగృహీంచి 

యీ వీచమాలిక లో 6 జేర్చంబడినదని ఖావింపసలయు. 
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లి 

యట్లియా స్తరణంబు4ననువొందుచుంపంగ నలరుముం చముమిోా (ద4నొత ,సమధథి 

గ క్షణ సుహీం మకు 4: ను రాపముగ నుంచ సందుయహాక్ళుండి నాశ+శాయణుంబరు 

నాగి ,గొన్టీనిందుచు 1 “మలవమాలా్యాద్యఎ౦ంకారవిశవము థీ బిగ్ వెలయు 

నుట్ట శ్రీరాభువు 4 సతు వరం చల గుంకుముపూ వుణోం 4 గూడియుంట 
wa 

రాసారు గంభు4న ఈ త నణనె సీత కరస శ్రంస్పర్శ(కలితేమగుట 
Hy. 

౬ 'జీయుచున న్నది 4 కవ్రుసుమంబట్టు సుకుమార జేహూంబు4నకును దగిన 

పలచన ( బవిగ్ర, ము 4 అలితసు వాసన లీ" XO ” గ్రైన్ సంబయి 4+ వెలయు చంద 

నానులిప్పాంగుండ థయనుల( బిఆింగం దోలు భ్ క్లియు కుండయి4జాస కియును 

జూనుంుగహూ స స్త్ప్యయశ4సరసవాక్యంబుల స సలరించుచుం ర ) వ్ర నుందు నిలిచి 

యుండి న్ని జేకికియొ స్వం నాలింగనము నీయంగాగో గోరిqనగతి మెజటియం 

జ, వత్, నమన మును గడీ 4 పెలంంగు దున్న 

చంద్రునింపోలు ఉనాన చంద్రు మ. 

సఫలము యొస్పునట్టుగ +3 ందృభ కిం 

గనియె నాసూతు సతిపుణ్య(కలితు ఉగుట., ౧౦ 698 

జ, తీనయసమాన చేజముగ 4 దాగుణ'భంగ్ం దీం 'జీయు సూ 

ర్ధానిక రమబ్లుగా వెలయు + రాఘవునిళ' నరదుళా సునుం ఫ్రై ,0ండుక 
లో 

పఏనయనిదుందు సనుందియును 4 సి మ్రీగేరాజ! చరి గ్ర "వ త్రయుళొ 

గనుక వినినుల 1తినిత కాయము అర్పణ మే సభ స భోగన్. ౧౧ 699 

సీ, ( విభుండు విహాగ4శయనాన నంభుల సగ అలీ నుండంగం 4 దగి యంత 

చను పొనంగిన వాంగ నకం గాన్రన సూతుం డతీనినిహారశ4య్యా సనముల( 

జక్క సుఖమ యని + సరసో క్లీం గుళంంబు నడిగి నీవంటి స4 దానే జులని 
wrt ter DINE pr mat స్ట్ ॥ జ ‘a న సత్చుశత్రయయ్య ( గౌ4సట్య క రాఘ: a కీయ డీ 4 ES పోవిభుండు 

ఆ, నిన్ను. జూడయోని 4 యున్న వాం చటక 

బోవవలయు సేన 4నా విని యపు 

డతులదీ స్టీ ౪ మాతు నస్పురువవ "లేణ్యుం 

కలరు నుదిని సూతు 4 నాదరించి, ౧౩; 00 

* 

క, జనకజం గనుంగొని జీవీ! జనసకుంయం Kk కీయి నాదు + సొధుతరవుహం 

బునుగూవ్చు 'యమొఖో యోా,జన చేయుచు నున్నవారు 4 సత్యమిది సుమి, 

క విను మదివాట్న! శేశకియ, తనయ 2 యము గోరునదియుం + దగు సామ స్టీం 

శ సం! సంతి మివొడిటెస్ట్ ముపపనృ్టం స్వ తేజసా, ససంటే సరదం నందీ వినయ విస కవర్. 

అనిమాఎటము, ఇం బౌడిత్యేమని రక వచనము క న్వట్ట లగా తనో 'కియేంటు( కప్పం బచినట్టు బపు 

సూర్యుని సద్య మున (న్యాయ లటినధని WH pee te, 1 దనిని క రు 

యిటు 
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బును గలదియు నెం గావున, మనుజేంద్రుని యాశయంబు$నుది నెటింగిన దై. 

క, భరతుండు రాకమునుపే, ధరణీభారంబు మోయయణదగు పనిసాకుకా 
ద్వోరపడి యూయంగ రాజును, బురికొల్పుచు నున్నదిపుడు$పూనిక మెణియకా, 

క, నాయందు. బ్రీతి గలదియు, నాయకునే యనుసరించు 4 నై జము నుణటి యుకొ 

బ్రాయికముగ లోకమునకు, దా యశమును గోరునదియు. 4 దావురసాథీ, !. 

క, కానున. గైకయు నాకై, భూవిభు న భి పే.కక్చత్య4మును జేయంగ౯ా 

దావింతేగం బురికొల్సెడు, త్యావరుండు ప్రియాంగనయగు4కై కయుం దానుకా, 

క. నామేలుగోరు సచివుని, ధీమహి తుని బంపిరిటకు. + దీవ్రంబుగ నో 
కోమల గా త్రీ ! యిది యు, దామాదృష్టమ గు నాకుం + దలపోసినచోలా. ౧౮ 

శే, ఎట్టి సభచేరియున్నదో 4 యిందువదన 
యందు నట్టిండు దూతయె 4 యరుగుదెంచె 

నాకు నిప్పుడె పట్టాభి4 పేక మెబమి( 

జేయంగలండు ముహీళుండు 4 సిద్ధ మిద్ది ౧౯ 107 

క, ధరణీశుని గై కను సృత్వరముగ నేంబోయి చూతుం 4 బరిజనములతో 
దరుణీ సుఖముండు నునో, హరగీతాదులను మోద4ముందుము మిగుల౯. 

2ర్సమూాలీక, అనిననయోానిజ ఖయెనయాజాన కి ప్రీయు( డుకంఠంబున౪ వెలయు చున్న 

వూ _క్లికహారమా4స కిచ నొనంగితక౯ా గారవింపంగం దమిం 4 గ్రాలుచుం దన 

ప్రాణనాయకునకు 4 బదులుగ సొగసగు నీలోత్పలాతులు 4 *నిగుడుచుటను 

నలయమనూాలిక( 4 గొసరి యిచ్చిన లేమ వాకీలివజకుం దా 4 భ్ర్తవెంటం 

జనియెను మగనిడా 4 సౌందర్యమున కేమి హానివచ్చునొయని$యరనసి శుభము 

గలుగంగం గోరుచు4గనులసంభ వుం డింద్రునకుబోలె ధరణిశ4$నాయకుండు 

రాజనూయాఖ్యారాధ్వ4రములకు నభిషీ కుడ వగు నట్లుగ నిన్నుశజవమున నిప్పు 

డలరుచు యూావరా4జన్టమును విప్రానుజ్ఞ య గ కొని నియనుయు+ కృ్షనుగునట్టు 

లభివీ. కునిం'జేయ + నగునంత నవనీతేమునను నీవభ్యంగ+మును బొనర్శి 

కన్నుల గాటుక + సన్నంగా౭జెట్టి యయ్యజనొన వేషంబు + నంది మజియు 
pars నాల ఆ కంల CTR తోటల తలతిత. ఆగాలా 

1 సరనుండు రాకమునుపే-అనునది మూలానుసొానముగ (వాయ ంబడలేదని తోంచును. మూ 

లమున “సుదతీణా. అత్సయిత్వొ హ్యఖి పా, యం) =అనుపద ములకు వ్యాఖ్యాతలు (వ్రాసిన భా 

సము ననుసరించి (వాయంయబడినదని 'తెలియనలయు. 

2 ఈపద్యమునకు ““పతిసంమానితా వీశ్రాళరారమసీ లేక్నణా, ఆద్వార మనువవ్రాాజ మంగా 

న్యభిదధ్యు మీ? అని మూలము. పతిసమ్మానితా శీతా అసీ తేమణా అనుపదములకు గోవిందరాజకృత 

వ్యాఖ్య ననుసరించి యీోాపద్య ము చ్మాయంయబడినదిగౌని స్వక పోలక ల్పితము గాదని
 రొటుంగనలయు. 

శి నిగుడుచుటను=నిగుగుచుట అను ఆని పదవిభాగము- నల ంగలుసలను ప్రుసరింపంజేయుట, 



Cad 

స్ (ల్లి ఆం ధ్ర శల ద్రామాయనము 

నృతినియమింబుట 6 విషస భజించుచు ననులవకొ క ఎస్లాజ4నమునుదాల్లి 
పరిశున్ణనులివయి 4 + భన్యకురంగ శృంగంబును గరముసం 4 గంగి 'తాల్చీ 

అ యున్న నిన్ను చేను 4 గన్నారం జొదుచుం 

గొలుచుదాన నిం దు 4 జెలమిం దూర్చు 
నందు యముడు యామ్యు4మందును బశమర 

వరుణుడు శ్లరమున + నై శృనణుండు. ౨౮ 700 
. నిను సం౫వ్నీంతుకు గా కని మనమునం శోబంచు నుణ" ౫4హోహార్ళ్య మునక 
జనియెకా వాకిలి వజకును, వనితానుణి సంగ నిలిపి? + అయాక కా, 

క్ల కణ కాణుక్ల మంగ? సం, సశినిల్సి సుమం మ్రుంగాడీ జన జూ క కా 
గుసుకమున నిల్లు వెలువడి, యశేంణా ద్వార ముననున్న 4 sen గనిదొ౯”, 

చ, గిగిగుహలోననసించు ఘన4 కేసరి యచ్చటనుండి సోన్టున 
ట్లకుడగు సొభముకా వెకిలి 4 యానటం శీతులు ౫ మోడ్చి యున్ భో 
_ీరతేని య్మణుం గనియె 4 చేనసమానుండు గాముకంగత్ నుం 
వగాఘుగు మధ్య గశ్టింయని Or నె జసుహ్ఫృజ్ఞనసంనుయు | Wea, Ey 19 

wh చే 

శశ 

చ. గనం గనవ? స్పియుక్ను గుణ4థాముం సంకల గాంచి వారి “జీ 

దు నలరుచుం'డే గాజు వనము కనుపాక్లు 1 Due ౨౮ 718 
1న ఘుననో సొావసమనమ్రైన 4 భ్వనిం గల్లి ని మగా జొటుసాది నుణి'హీమ4భూనీ, శ్ంబు 

గ నుచున్ననా వానల 4 కను. Mrs హరిం కుక గొన ౦వోగ్ 4 యగ్కశాంటి [మిగుల 
యః నాగ, గున్న యేన DEY దగు"నీ టీ భోటకంబు అం మానసం. + సొనను 
నడి జనుచున్నట్టి 4 బాదాం బూన్నిన యగదమెశ్కెడు ని నింద్రు4క రణ్ రాము 

బే ణా జారథ ౦ బగ. సంగ 4 టర “పగ, చనియే 8, నుంతుం ణాకా కాన మున గసిర్ర 

రవముగ) మేఘ్రమ్షు 4రథరవంబు, జెసణు శం గం జేయంగ 4 నసజ్భశగతి, 

సీ పంకజారి మహేంద ద్ర+పర్వతమ్ముననుండి నెడలునట్టు గ్రృవాంబు 4 వెత నంత 
సౌమి యుకవేత ౪ 4 ధాత ము ఏ జేశాకకరమునం బొకచా4నురముం బట్టి 
రథపృవ్యముననిల్చి $ రామున శాతపాదులు తగుబకయుం న 4 జెంమిం చు 
యుండ ని నిట్లారాముం 4 డొయ్యన నెకంంగ నంతటిజనుబసొ 4 వాలవాలయను 

శే, శ్చాములు వాట వాస్టీవీంచె 4 సాధుకులము 

గలుగు నశ్వాళ నెక్స్_.యు ORE మధ రాభ 
నా... 

1 ఘన నాదము =? మేథఫ్టిని. ఈపద్యమున చునుగ్య్వని. ని. స్ శందుసారున, సబ్బు ఫడు 

మూటము ననుపరించియీ గాని ఖనరు 2 కొదని సలు గనలయయు. 
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కరుల నెక్కి యు నూర్ల సం4ఖ్యలుగ వేల,సంఖగా భటవీరులు+చనిగి వెనుక, 
చ. అతనికి ముందు€ జందనమ4హోగరులి ప్రశరీరముల్ దగక్షా 

శిత్రలసమానఖప్షములు థీ చేతులనొప్ప ధనుస్పులంది సం 
తత శుభ నృద్ధిం గోరుచు ము4దంబున మైమజువుల్ ధరించి ళూ 
రతం జెలువారు సద్భటులు 4 రంజిలు మోములనేగి రెంతయుకా. 3%4 716 

"లే. రాము. డివ్విధి వెడల మాళర్లమున వాద్య 

శబ్దములు వందిజనుల సం4_స్తవరవములు 

పీరసీంవానాదంబులు 4 వినగ బుడియె 

నంత భూషణభూవిత 4 లగుచు సతులు. 3ey 717. 

తే హర నీవా తాయనంబుల4$యందు నిలిచి 

యతన్నిపె 6 బూలు చల్లంగ 4+ నరి నిషాద 
నుండగు శ్రీరాముండందుండి 4 వెడలిపోయి 
నపుడు సర్వాంగసౌందర్య థీ నులరు్ర్రీలు, 524 71§ 

కొందజు మేడల4యందు భూమిని నొంద అరుదుగ నిల్చి యశయ్య నభుముతికిం 
బ్రీతిని గల్పింసం 4 బ్రియనచనంబుల స్తుతియించి రిట్లని 4 శుభగుణాఢ్య 
జననికి నెప్పుడు 4 సంతసంబును గబ్లం జేయువాండవు రామ+నీయెడ నినుం 
గాసల్య కన్లొని 4 కడుసంతసమునొందు నీప్రయాణము ఫలి4యించు నీక్షుం 

CA 

తే, దండ్రి రాజ్టంబు: బొందిన 4 బై వసముని 
నిన్ను జను లెల్లం జూతురు 4 కన్ను లలర 

నని నుతించు చు. *దద్ధ ఫ్రదళీయ వ్రియయగు 

నవనిజను నంగనానుణి 4+ యని తలంచిరి. రం౪ 719 

శా, తారాదీశునిం బొందు రోహీిణినల౯ 4 దానీత పద్ధామునికా 

శ్రీరాముక్' గుణగ ణుషిం బూందెగటద యమూ+ీసీమంతినీరత్నను 

య్యా నే చక్కగ బూర్వజన్మమునం బు౪ణ్యం బెంత యో చాయగా 

చే రాముండు లభించునే యనుచు చెంతేవేడ్క_ నా క్రీలొగి౯ా. రం॥ 20 
చ. పలికిరి సౌధవీభులను 4 భానిలుచు౯ నరనర్యుండంత న 

స్పలుకుల రాజమార్లమున 4 వై భవమొస్పంగం బోవుచుండి తా 

నెలమి యెసంగంగా వినియె 4 నెంతయు బ్రీతిని వారుపల్కుటల్; 
సులలితరీతిగాం జనుచు 4 భూరనిఖావుణి యాతం డంతటకా. రం M1 

శే, వేడుకలు చూడవచ్చిన 4 వింతీజాన 

పదులు హర్ష ౦బునకా గగు4ర్వ్పాటు నొందు 

{ తద్ధృదయ,ప్రీ, య౭రామునిమనస్సునకో య బ్రైమోదము నిచ్చునది. 
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తై 

బే, 

క్ ఆంధ కీనుడ్రామాయణము 

పొరులును ద్రోవపొడుగునం + బల్కుచున్న 
సల్ము_లం దన్ను. గూర్చిన 4 వాని ఏనియె, ౮౨ 79 

తన యధికోరము 'పంపుం, గననలయు నటంచు జనులు 4+ గాగవమున6 బ 

ల్కి_నవాని వినియె మజి యా, జను లిట్లని చెప్పుకొనిరి + సంతో షములకా, 
. జనకు ననుగ్నహం4బును బొంది గనాతే డు భూరి రాజ్యరమను4బొందం బోవు 

చున్నా? డుమటణి ౫౮ *నం4డొ స్పుగమన పె నం బరిపాల కత్వంబుం ఉబచదయలలండు 

కావున మనమన*4కాంటీ తములు సిద్ధి నందంగంగబవు భూ4వందితుంకయి 

యితండును జిర కాం4మోాగాజ్య్టీ మును బొందియుండుట పొరుట4శయుగుతీరముగు 

భాగ్యము యనవచ్చుు నీ4భవ్యచిన్ళల డిలకుం బాంకు యుండ 4 శివని శేని 

యొస్పు నే నప్రియం'బేని + యెన్నదుగఖ, మేని గలుగంగ నేరదొ+కింత “యన, 

అనిరంశేటమతం గ4డాశ్వముల్ ధ్వని సేయ “జయజయ” యనుచును4సంస్త్సుతించు 
వందిజనంబులు 4 వరుసగా సూతులు మాగధులును శ్చుతీ+మధుగ వాను 

వాదకుల్ తనముందు4గాం దమిం జనుచుండ గొరవంబునను గు4జబిగుభంగి 
నణరుచు శ్రీరాముల 4 డరుగుచుం గరిణులు. గగిహయరథములు? గ్రాలుచుండ 
జనులు ముంగిళ్లనిండుగాం + దశను గన 

నిలిచియుండ గ రత్నా? + నిబిడమగుచు( 

బణర్ధిసంచయములు గట్ల 4 పరంగుచున్న 

రాజమాగ్లంబు( గనియే నా4రాముః ఊపుడు. రర 725 

ఇదునాటివ సగ్గము సంపూర్దము., 

గారి వే సగ్గము. 

ఎండ్టయై. గయుడు నిం ,యుద్దగు ఇచ్చుట, ముం 

సీది బెలయం దనదు నెష్చృటు, బరుదుగ సంతోవనుంద 4 నగదంబు సయిం 

బరంగి పతాశాధ్వజసుం, దరమయి యొస్పాగు పురనతంసముం జూచెకా. ౧ 

మేళ న యగరుథభూసము, లోలి౯" నార్టీవింస నగర 4 ముళ్సన నిబస 
. Mr 

Ho గనవచ్చిన జన, జాబనమాకలితనముగుచు 4 నంచసమిడియ౯ా, ౧ 727 

. జలచాభంబులు పొండురృములు నౌ గేవాంబు అలర 4 ముఖ్యాగరుధూ 

పలలితవాసనలొలయంగ, వీలసిళ్లైడు పుం బ్ర పళింభం దగకొ, ౨4 728 

మటణీయు రాముడు రాజ4మార్షమునం జందనాగరగుకొఖం 4 నరుదుగాంగ 

శాసులుగాం బోనీ + రమణీయతరసుగంధ ద్రనము విచిశత్రముగ నెజిని 
తగినదుకలవళ సృృములను బట్టునసనముల బోగుగా 4 సంస్కరించి 

వినరముల్ వేయని 4 విమలమౌ క్రీకముల సచ్చసృటికముల 4 నందు నందుం 
జే, గుప్పలుగం బోనీ రుచులే 4 మెప్పుంగాంచు 

భత్యుములం 'బెక్కువిధములౌ 4 పణ్యముణను 
if 



అ'యోధ్యాకాండము = ౧౭ సర్లము, రీ 15 

సొంపుగా గూర్చి యుండుట 4 జూడందగిన 

యట్లు లున్నట్లి 'తావుల 4 నందుం గాంచె. ౫ 729 

చ. పెరుగును లాజలతుతేలు 4 వేడుక నిచ్చు హవిస్సు జందనా 
గరుముఖధూపముల్ వివిధ4కమ్రసువాసన లగ్షలంబుగా6 

బరలగెిడు పుహ్పమాలికలు 4 బాగుగ జూడగ నొప్పుచున్న చ 

త్వరములు గల్లి నిర్ణరస్మథంబువలెల౯ా గనుపక్షై నద్దియుకా, ౬ 780 

కే, చెలగి మిత్రులుసేయు నా4శిషము లెల్ల 
వినుచు వారల దగినట్టి 4 విధుల గార 

వించుచు౯కా రాజమార్లంబు 4 వింతగనుచు 
జనకునిం జూడ నేగె దా4శరథి యంత ౭ 781 

క, ఈతటి నభివీ కుడవై , తాతలు ముశ్తాతలే విధంబున రాజ్యం 
'బాతతముగం బాలించిరొ, యా తెణంగున మమ్ము బోవు4మాదృతిరామా!, 

కే, ఇతని తండ్రియు. దత్స్పూర్వు4 లెల్ల లాల 
నముల మన శెంత యవులసౌ4ఖ్యమును గల్లం 

'జేసిరో రాము. డీత. డభి4పి క్పుండై న 

నంత కధికసుఖంబును 4 గాంతుము గద. ౯౪ 738 

పెన్స్ రాజ్యాభివీ క్రుండై 4 రాముడు రాజమార్లంబున6 జనుచుండణగాంతుమేని 

దజ్ఞన్యసుఖమును 4 దగ బొందుదునుయెని భుక్తి యేటికి? స్వర్ల(q ముఖములై న 

పరమార్గములు దడ్భృ4వములై న సుఖములు నున కేల? యమితకాంతినిజెలంగు 

నట్టి శ్రీ గాఘనుం 4 డభివీ కుడగుట యేభంగిం వ్రియంబొ యవ్వరుస నితర 

శే, మెద్దియేనియం బ్రియముకా + దించుశేని 
యనుచు నచ్చటం జేరిన4జనులు శుభక 

రముగ6 దన్ను నుతించుచు6 4 బ్రనుదమలర 

నాడుమాటలు విని యుబ్బ 4 కతండు చనియె. ౧౨౪ 784 

2, ధరణి కుమూరికాధవుండు 4 తమ్మును దాంటి యజెంత దూరమో 

యరిగి ననుం దదాకృతి మ4హత్వమునం బరిస కృమై మహ 

శరమగు సంతసంబున ని౪తాంతము చేలెడు స్వియనే తృహృ 

త్పరసిరువాంబులకా బురుషశత ల్హజుం డెవ్వండు గాని పూనియే 

మరలుపం జూలండయ్యై నింక 4 మానిను లెవ్విధిం ద్రిప్పనే ర్పురో, ౧కి 185 
అ వత పరతరాం అ వవంవాక కా ళారాలా 

Ce 

"1 ఇందు జనులకు (శీరామచం గ్రు, నందుంగ౧ల.సరమాషోూదము చక్క. గా సూచింపసంబడుట 

"తెలియునది, 
.  . 

w నరళ్ళకోత్యషా, కృష్ణుమ్-ఆనిమా లము. మానీను 'లెబ్విధి6 (ద్రిస్ప "నీరుతో యనునది 

6 నార్యఃకీముత” అను వ్యాఖ్య ననుసరించి వేర్చంబడినది. 



ప్ [0 ఆం ధ్ర శ్రిమ్మద్రామాయణము 

+ వింతీవిల కుల 4. యైన నెవ్చుండు దర్శించుతజిని సౌంనర్యపూర్జ 

పరము, సుఖాసవ' "సరము ముంచెటునట్టి బ్రీరఘుశాము! 4 సాసగమున 

సలభ్టాఫపముఖములో 4 నత్కా రము. జేయం హులకపోయిన? 4 జతురం ది, 

యముబు hy సంబ "ందు4 సట్ట్రులు చగాడండో క పనుకో నే యెదురె స$మనుజునొద 

ర్ముసం గ్ గళ, సందు 4 నముంచిత్తుకుగాన ర రువికుం జెన్వని4రమణం జూదం 

౮ “ యట్టీపాపామ్ల ఖ్ నుకుకృ పా రాశి యపరోతపరమా గ ల 4 (నునరాను 
a Cate 

చంద్రుని పక్షం: సం ళీ బాలు భాగ్యము లేనిమనుజుని భోకు తలను ౫తోరి 

కిందా గస! పయింట్రైశనీడదముగ వొనియోన్మ యవానీ గ్ థీ “"ంచుణ జు గజటంచు. 

ఆ, థార్ శి గుండు రాముండు 4 దయను జూపు 

నొట్టువ్యు దము అందున్న థి సగుంమిాంద 

భో న్ వయసున సున్ న ఖీ భంగి విస 
శీ 44 

సమసరించియ వ వ గంటు థి నతిన్ ససపుషుం. ౧౪ 186 

క, య తింరిసూనుం కంత జతుపస్ఫుథ ంబుబను 'బేన4సదనంబుణం #3 

త్యతమీటను స భాస్థల; స్సు సరముదముసు జుట్టిపోయి 4 యట నొక బోటకొ, 

ప MONT సొద ము Gi ఖీ శృంగారము మూట జీ బీముంంణే క లాస4శిఖరసన్ని 
Chosen 

ధ్ర ముణగు సుబలితట్ట సోగ 'శృంగింబు లాకాళతలమెల్ట + నొనరించి 

సిత్రపి విమాన ముగుట్టు (౮ “'నలునోందు చుండంగ రత్న సంతేతులచే 4 రింజులుచును 

వర్ధమాసమునాంగం 4 బరంగు శీల్చంబున నీర్మితిములగుచు 4 సగడు గృహము 

స, ఏం చుంగంగి "దీజీందు, 4 నోొటయంబు 
॥ షో క జం న. అట (| 

ఫ్ Oe ఉట ఖగిప్రనత్ం సను 4 ర తండ్రీ 

సొధమును సొచ్చి; స 0సదల్ 4 వాజబం (గొ 
(| fy uw Soe ఆ న. ణో అటో 

ఫన్వీరతు శ్రి ns శ యము తాటి, ౨౦ 4 

చ. అరదము సంత డగ యతిం 4 డవ్వలికమ్యలు రెండు పొదసం 
చరణముతో "ఎ నే గడచి 4 సొధుగతు పగ నన్నికత్యులకా 

నరుసంగ దాటి తీఖా గలిసీ + వచ్చినవారి నురల్సీ యంతం దా 

నరిగ నొకండ యంళీపురి 4 కొదటం దండ్రి ని 'జీరబోయిసకొ, ౨౧4 189 

క. తనం” వచ్చిన జసముల్సు వననిధి శా కానికొధి పతీ రాకను గో 
రునటుల , శ రాముని ర్మాకోను గోరుచు నుండి రచట 4 గాదిలీ పే మక ౨౨ 

wa a nl సు సుర్షిము సంపూర ము, 
‘eo 

అలకలు 

1 ఈకీసపద్యమును వ్యాఖ్యలోని ఫొభముల సంగ 1 హించి జేర్చి వ్రా వాయ యిడీనది, 

ఖీ CTs ois A " స్ ఈసనపొట దమునగ్గి ము షే శ్వరసీల్భిలు గాలి వ్యాఖ్య ననురేం ౧న. 



అయోభ్యాకాండము - ౧౮ సర్లము, 317 

రార వ సరము, 
౧ 

రురు కైక రామునితో దనయభి పాయమును జెప్వుట. చ్రుశుం 

ఉ. వాడిన చూముతోడను శుఠ్రభంబగు మంచముమిోందం బ్రయనసిం 

గూడి వసించి దీనుడయి 4 కుంచెడు తండి డ్రినిగాంచి భ కితొం 

గూడిన చి త్తమొస్ప రఘు4కుంజరుం డెంతో వినీతుండ్రై వగం 
దోడుగం గొంచు తండ్రి: పద4తో యజముల్ తలసోకునట్టుగ౯. ౧y 741 

"లే. మొదట యొక్కిడి కై క “శేయి+పదసరోజ 

ములకుం దర్వాత నందన+ములు పొన్చె 

నంత రాజు రామా! యని 4 యవల బొప్పు 

జలక కాకులనయను(డై 4 పలుక లేక, ౨ 742 

క, తనయుని? జూచుటేనీయు, మన నులరంగం బుత్రుతోడ + మాటాడుటేే 
నును జేశుం డక కుండ, యను; రాముడు దుఖమునకు! సూతువెటుంగమికా. 

సీ బ్రింతేకు ము న్నెప్పుడేం గలుగని సాధ్యసావహాదు౪ఖను 4 ట్లహ్సు డతని 

మనమున నేల కథనూ యంచు నరపతి క్రొ శత్తీ క్రయాపముగం మయ చశ్రీతీభయ 

కంవితగాత్రు,ండై 4 కాలసర్పముం గాలం ట్రొక్కి_నవిధమున 4 సుక్క రాము 

డిం ద్రియాళికలంగ4 నెంతయు దుకఖమ్లు సంతాపమును దళా గృ4శత్వ మొందం 

తే, జేయ నిట్టూర్పుంబుచ్చుచు 4 జెదరి చిత్త 
మెంత” కొలతను “బుట్టింప 4 సుంతయేనిం 

గబం౭ంపరానిది యయు్టీను 4 గల6ిగీ యూరి 

ల సంకతులనొప్పు సం దృంబు4సరణి నృపుండు. గో 744 

“తను రాహువు గ్ర, గ సియంచిన, వనజా పుం డున్నరీతి 4 భవ్యాత్తుం డ 

య్య నబద్ధములాడిన న స్కన్లు నికరణి నచింత్యదుఃఖ4మును బొందెం దగా. ౬ 

కే, ఇట్టి దుఃఖము నొందుట 4 “శేమికార 
ణము యొజు౦గమి రామున 4 కమితేభయము 

కలిగ; దండ్రి నట్టిశో4కంబు గలుగ 

చేల యంచు విభారించి + జాలి నొంది, ౬4 716 

వీ పర్వకాలంబున. 4 బా థోధిపోలిక గలవఏిలపాటొంది 4 కొడువిణార (చుంగాన 

మును బొంది యంతేరా4ముడు తండ్రి, యిష్ట్రంబు ఫలీయింపంచేయంగం 4 దల 

మనమున జింతించె 4 ననుంగని యిజ్వడు సంతేసమొందండు + జనకుండేమొ 

యతికోపమొందియు $నపుదు నక జూచిన దాం బ్రసన్నుండగుం4దనయునన్ను. 

"వే గాంచి యిస్పు జాయాసంబు.6 4 గాంచుచున్న 

సాడు "కారణ పుముకో 4 పలుక. వోయ 

దనుచు 'యోజించి న్టో-కా ర్శః 4 డగుచు దీను6 

డగుచు ముఖకాొంతి తబుగంగ 4 నాతండ డపుడు, ౯|| 14 



౪18 ఆంధ క్రీ మృద్రామాయణము 

క్ల జనయిత్రి కిం ౫ కకు వందనములు పొనరించి తౌలివితప్పి యః పకృతి౯ 
జనకుని యెడ నేనేమియు, నొనరింపనుగజు యి'బేల 4+ యో కోవించె౯, ౧౦౪ 

క. అకారణంబుం 'బలుపుము, ఇెూాకై కా! నీవె తండ్రి ఢీ 4 యురు మోదంబుం 
గ కొ సెడునట్లు చేయును, లూక్ రణ నితేండు నాల 4 నమొకొ చపుమా, 

క, నాయన వాత్సల్యము నితీయ, డేయెడలం గలిగీియుండు 4 నిట్టియితం శ య 
సే యంతరాత్మ SOCXeN, సీయనున్రున మోముకాంటి 4 యె 6 దతుగ (గక, 

ప్ర దీనుంణె పలుకోండు నాతోనే మొకొ? తనువు వ్యాధితోయా జనాకో। 
నా 

మానస మాధిం గాంచినొ? నానాయన గవ్వి లేక సె నె జవిభూతి౯. ౧౨౫ 

క, అలరుచు నుండుంగడ మనుజుల కెప్పుడు సుఖము గల్లం4 జూచుట యరుడా(; 

బలుకును వ్రీయదర్శను (డై WO 3 పటన భరగతుండు కీడు 4 వెందండు గాం జే 

క్లో ప్రకటబలుం జగు శతు మ్రుుఘ్నకుమాగున "కిని మూ? ఎగ ఇమం జన్ 

స్ కలుగదుగదా యకుభం, బొశయను నాతంశీ Uy యికట్టుశలుండి 6౫ "నీవో, 

చ, జనకునిమూన సంబునకు 4 సంతేసముం గలుగంగం జేయ 

బని యతంశీమిచప్పినను 4 'భాగుగం జీయకయేని నీ కణం 
బును బదుకంగనొబ్న నింక 4 భూ తీ వరుర్ణి యదు కోన ముందు నే 

జనని! మదీయతొాషమును 4 సాబవచింపంగ సుంనమినియుకొ ౧౫ 754 

క మనుజుండు తానీ లోకం,బునయ బుట్టుట 'శెనండు మూల4భూతుండని యెటుం 

గునొ సాక 'బ్లవతేమని, శరా “డన కడ న 4 తం శ్రీకి వశుంణ . ౧౬.  7గర్ 
టి bh 4 ల 

థ్ 

నే, ఎవంయయ న గింపనొట్లండో 4 ము Ncw 

గోపమునం గాని గరగింబు 4 గూటుంగాని 
నీవ్ర నాతీండ్రీణ్ Pe న4ద్భానమ్మో 

౫లతనొం ప బరువముట్ 4 పలుకవుగద, ౧౭ 156 

క్ర ఎన్నడు చీస్ వికారం, 'బన్నల నూతీనము దోనె 4 నృపునం'దీ మో 

యున్నవి యున్నట్లుగ నా,కన్నియునుం జెస్పవన్షు 4 యడిగితిం గానళాం 757 

2 అని యడుగలళొ నుహోత్ముడగు 4 నార్శాఘువీరునితో డం A శయ 

ట్లనియె వచింపరాక హృదయ ప్రియు. భీశమునొందం జేయు ప 

ల్కు నెటులు చెప్పుదాన న నను4కొంకును లజ్జయు సుంత'బేకయీ 

1 ారీతో్ నానో వాపీ కిచ్చి దేశం నబ శ సంతొపో వాఫ్టినొపో. పం కుర Xo : ఫో 
¢¥ 

సదాసుఖుమ్'” అనియా. శరము నసం గప తోను వష్యాగి. మనసునకు గలుగు తపము 

ihre yr 

ఆధి, 2 *ఏనము 3 కొతు (గయా రెస్టు నేణు మహాోగ న్యా ఉసావేడం ను సునిగ్శజ్ఞా ధృష్ట్ర మాత్రే పాత్రం 

వదఖ అని మూలము. “స సునిగ్గ ణో స్ట మాత్రే ఫం శ్ర? మనుష ద ముక మహేళ్యరతీరుణు .. వొసీన 
; (a ee 

యుళ్లను ననునరీంచి యీపద్యము (గ, య ల: డీనది, 



అయోధ్యా కాంశ డము = ౧౮ సర్గము. 819 

వనమున శేగుమో వను న4భవ్యపుయిల్కును జెప్ప నెట్టులౌ 
నను గృపయింత లేక తన$యాశయరీతిని బలె. నివ్విధికా-, ౧౯ 758 

క మనుజేంద్రునకుం గోపం, బనునదియే లేదు వ్యసన 4 మలవడదు; ముజే 

ఆ, 

మనలలదు మనోళభీష్టము, విని నీవేమందువొ యనుళభీకి గలుగుటకా. ౨౦ 

నీకు జెప్పవెజుచి + యీకరణిం గుందుచున్నవాండు వ్రీతిం4 గన్న నీకు 

న వియంబు. బలుక 4 నాడమి నాలుకు యూరకున్నవాండు 6 భూరమణుండు. 

క, జనకుండేమి ప్రతిజ్ఞను, బొనరించనొ దానిం జేయణజబోలును నీకు౯ 

చ, 

లొ 

దనయా! తప్పక వితృహితృమును జేయంగవలయు6గా దె మోదము మాజి౯ా, 

మును నను గారవించి వరథముందగనిచ్చి తదియమా ఫలం 

బును గనుకాలవుందిపుడు 4 భూపతి పామురురీతిం చాపముం 

దను గుదియింప దుళఖము ని+తాంతమునొంచెడు; నిచ్చితికా వరం 

బు నని ప్రతిజ్ఞ చేసి జలథముల్ చనినం దరువాత సేతుబం 

ధనమును నట్టంగోరుగతిం 4 దా వెతంగుంబెడు స్వాప ప్రతిజ్ఞ కుక. ౨3 162 

, ధర్మ మూలము సత్యము పెద్దలందటు నిది యెజింగియె పల్కి + రీవిధమునం 
గాశ్రేన రాసువాఃభూావిభుం జెపుడు నీకొటికు నామోందనె 4 కోప మొండి 

సత్యము విడువక 4 నిత్య మద్దానియం దాస కడ యుండునట్లు చేయు 

మితండు చెప్పెడు సల్కు 4 లెప్పుడు నీకు శుభంబుగానీ యశుళభంబులాని 

వి స్తరంబుగ వచియింతు 4 విభనిపలుకు 

లరయ నీయందు వ్యర్థంబు$లయి చెడకయె 

యలరు నే నట్టుచేయుదు 4 నందువేని. ౨౫ 768 

వ్రతనికి బదులుగ నేవి ఏ, సృతముగ వచియించుదాన 4 నిప్పుడు నీతో 

నిత డమ్మాటను జెప్ప డ,హితేమా నీకద్ది యనుచు 4 నెజబుంగుటకతన౯.౨౬. 

. అనవిని చేను దం డ్రిదగు + నాజ్ఞను జేయుదునో రయొనర్సనో 

యను ననుమానముం గలుగు4నట్టిది యయ్యొంగ దా ప్రవక్త తి నా 

దని వ్యసనంబు నొంది నృపు 4 నంతికమంచె దయావిహీన6 ౫ గె 

కను గని యిస్సిరో! యనుచు 4 గానరుంజై వచియిం చె సీవిధికా* ౨౭4 1765 

. జననీ! నన్నిటు పల్కం, జనదు సుమో, రాజునాజ్ఞ 4 జలనునియంచే 

మనమున గొంకకపడుదుకా, దినువాండళా వివనుదెంతే4తీ వృంబె న. ౨౮౪ 

గురుతరజలనిధి దుముకుదు, గురుండీతండు తం డ్రి మేలు 4 కోరునృపుండు నాం 

దరుణీ యీతండు చెప్పిన) కరణిం జేయుదు న దెట్టి* కార్యం బై నక. ౨౯ 17617 

. ధరణీళుకోర్మి యేదో, పరికించి వచింపు, చేయు4వాండం బ్రతినయుక 

వరుస నొనరింతు రాముండు, స్థిరనుతి ఛా నన్నమాట 4 ద్రిష్పండు నుమ్మా.30 



౪90) (0 శ బ్రీముల్రా సా రో య ము 

చ, అనిన ననార్య పేళయనృః పాశ జ నిష్క.పటాన్ము సత్యవా 
దిని రయురాముం గాంచి యీ?రీక్షముగా వచియుం చెం బు? గ్రోకా Eh 

విను మును బే? Ee త్యులకు 4h విగ ,హామెసపు సందులోన న మా 

జనకుని జీహామంగేయ కును $ీ $ సాయక భాధతమళ్యూ సెంతయుకొ, ౨౧4 769 

స, శరములు దీసి'వై వెచీ గుకు45 భ్వసమెగ ను నావీ కాచితి౯ 

వగముణు కెండొనంా వర పాలుండు దానికీం గాం సీ 

వ్వరము+) నిప్పు సోదిపిని 4 బట్టచు గట్టల నూ నీసహో 
వరుంగు నాకుమూగూనకుం 4 కప్పుకో “కాను నీవు పోంయయగుకొ. 3౨: 170 

క. నండ కారణ్యము: కసె + గేరలి నీవు, చన పబయు నంచు నడిగితి 4 జన సతి; నిట 
జనకుని న్నిన్ను సత్యంబు 4 జరపునవారింగా నొనర్స గం నంబంచిలి వేని రాను! 

జ, నేను వచించు వాక్యమును 4 నీనవ్సు విశంవగుం. సం డి యానతిం 
బూన్ యొనన్పు మాతండును 4 బాగము జసు మాట దీర్చ 
గానలలోన నీవు సదు4నాటుగు వర్గము ENON, ME 

జానుగ నీకుం గూర్చిన ప్రృ4శ న్లషదార్థ ముగా మదాత్మజుకా, 3౫ 712 
స, యానరాజ్యంబునళొ నిగ 4 నెను నీను 

సరగునణ నండళకాటవి 4 జవలుడాలప్సి 

యజ నము గట్టి వేసీయింభ 4 న “ను రాసు 

యిపుడు కాం బో నుణృవథమ*మిమాని, 5౬. 778 
సీ, పదునాలు"గేడులు + వనవాసమును నీన్సు జరఫు నసరోా ధ్వలో * భరితం డుండి 

బనసూునిధరణ్న సం భరిణ హాయరథ గజసంయులేంటయి: 4 శ్రాలుచున్న 
మారాజన్టమె్ళు ? స4హీన నె భవమునం బలిం మంగాక్క) యిశస్ప్టురయుగంబు 
నిచ్చియున్నందున 4 నిపుడు శాగుణరంబు ననుముంఫ, గాగనం4*తాసమొలయ 

చే. మొగము వెంవెంం 'బౌటింగ 4 మోహ మొండి 

నిన్ను గన GE సీతేం చ 4 యున్న పొడు 

జ్ర నుకులాంభోధి చంద్ర , యాూ4రాజు వచన 
భఘునుసరించి యొ నర్సుమాః ( యూదరమున. విలా 774 

ళ్ 

' 
oun 

# ఈయుద్ధక గ uh) సం గ్ Rn గె కేం ey వలాకీనని, : నము. ఏ అడిగినషట్టతి సు 
టియు యా సె క షృగరీటుని గాని URS యుద్ధమును “సాకబ్యము గాం పట కాదని ? బుస్థినుంథు ట్ 

హీ ంతురుగాక'. 

1 ఎలమిమాని . అనలగా నంగోపయున మానుకము. సగ చేయనని సొన్చై య బొ యని 

- వగచుచు! జేయకుమని ' హెచ్చకించుచున్నది, 2 క కోయని యిట సూఛియయిడంయు. 9 రుకులా ౦ ఫోథధి 
_ వంద్ర యని కైక రాముని నంబోధించుట ఫారం సత్య ఇక స్ట్ ంనత్విము సిక సచ్చు నట్లు 
మ వేయుటళని లో ( హింపనసలయు, 



ర్ం 

అయోధ్యా కాండము = ౧౯. సక్షము, 821 
* 

గురుతరసత్య వ్రతమును, బరిపాలన మొప్పంజేసి 4 పార్థివుస త్యే 
తరదోషరహితు నానరిచి, తరింపంగాం 'జేయవనయ్య 4 తగినదికానకా, ఈం 

పచ, అని జనయిత్రి క్రూూరముగ 4 నవ్విధిం బల్కి_నశ్ కచిహ్నాముల్ 
గనయిడవయెస్ట రాముని ము4ఖంబున లోప పలనై న దుగఖము£ొ 
గనినటు గాన రాక రఘు4 కాంతుని మోము వెలంగ. బార్థివుం 
డును మహనీయుండయ్యును దథనూజుని. బాయుట యెట్టులన్న యా 

ఘనతరదు? ఖతే ప్రుడయి 4 కంది వ్యధంగనె నంత రాముండుకా, రణ 776 

పదు నెనిమిదవ నర్లము సంపూర్రము, 
ణ్ వ 

౧గా=ౌవప సర్షము. 

రురు క కతో రాముల డడవికిం బోయెదనని చెప్పుట, చుం 

చ, అరినిచయాంతకుండగుట 4 ని వ్రీయమై తేని లోకదృష్టిచే 

ర 

మరణసమాన మైన యల4మాటను గక వచింస దుగఖసా 

గరమున మున్ల కిట్లనియె 4 గారవ మొస్పం ద్వదు క్షిరితింగా 
భరతుడు యౌావరాజ్యమున 4 బద్దుండుగాం దనరారుం గావుతకా. ౧4 ' 177 

జననాథునిదా ప్రతినను, నునసార ఫలింపంజేయ 4+ మానిని! కృష్ణా 
జినమును జడలు డాలీచి వనవాసముల 'చేయంబోవు4వాండను చినుకా. .9 

. అరిజననుర్లనుండయిన థీ యట్టి నముగండుగదా! మహీళుం డి 

త్రరుణమునందు మున్న నలం 4 దానను నేలొకొ గారవింప కి 
క_రణిం దపించు నా స్పకృతిం 4 గానండొకో యిటులుండ నేలొకో 
యరుదుగ నున్నదిద్ది తెలిియంగను గోనెద నంబ! చెప్పుమూ. ౩3 179 

నీ, డై న్యంబు నీవు పొం+ఉదంగవలదోయంబ నీదు మ్రోల వచింతు 4 నేను నార 
చీరలు జడలును 4 జెలువొందంగాం దాల్చీ యడవికిం బో యెద 4 నధికముదము 
నొంది సీవ్రండు వూ యు ర్వీశ్వురుండు నాకు ని్టంబుగోరెడి4హితు(డుగురుండు 

తండ్రి “కృతజ్జుండు+ తానగు. గద యిట్టి యితండు నియోాగింప 4 నెట్టదై నం 

తే దండికది వీ యుమెనచో 4 దానింజేయ 
లో గ 

క 
Cr 

క 

కుందునే శంకలకా మూని, 4 సందియంబు 

బూని నాతోడ చేలొకో 4 మానవపతి 

భరతు నభిపే.కనవిషయంబు 4 పలుకలేదు. స్యా 750 

నానైజ మెటింగి యుండియు, దాన వచియింపండ నెడి 4 దారుణదుగఖం 
క. క hag ches ననన... న... 

| ఈపద్యము మ హేశ్వరతీర్ణకృత వ్యాఖ్య ననుసరించి వ్యాయయడినదని తెలియంధ గ, 

1 కృతజ్ఞుండు=న్వక్ళ తవరదా నాభిజ్ఞుండుం, 

41 



సే, 
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ర్ 

ఆం థీ / నుడ్రా వమాయణము 

బో నొజననీ! వే వడు, మూససమును గాల్బునట్లి + మాడి. నిజముగకా, 

కొ నీ నవ్రీయమా మాటను, భూకాంతుం జట్టు పల్కు 4 బూనును నీతో 
నాకర 'పప్పినయట్లని, యో కా! | యందువేమొ 4 యొక్కటి వినుమూ, 

బ్యా 

ఓగది ' న్సే స. ము నళ యకోయుప నాఖి 

యెన సొసోన కునుకు రాజ్యం భనము 

|. ముముటో గ ప్రాణము) నే గ! ఖీ "గా శ pane 
/ kt 

గాం: కషయింగ్రసం జ్ రభ రగ బు; సంది, 2 TR8 

జక నొసంగియుందును, మానిని యిట్ట్రలయగు చేను 4 మానం గి Wy యిుటం 

sar సూ; గ్ర వింరున, యీ న్నీళద్ది కశమ. గిరాగ్స ఖీ" జీ జు లె నలా ey 2. 
Ch ew 

జనతు ఫసమ్ముతముగం | గ్రని ని దేనిని ౫ నే ను నను? ము? 4 బల్కిన నాకు 

Wor ను సంగమం జేయుట, యును గిల్లిన (జేయ. 2౫న కుందు సెహపుమూా, 
ల 

ఇంగ సంకోచమును సం 4 feos 

నాజి డీింస్తము ధరల అాచుఖచుండీి సోన 

భాగమున న శు , బిందువుల్ 4 "గుస విడుచు 

eT కృవాండిది కన స్త యోజన భో, గా 786 

“పణముగాం బోనీ) 4 నీింగే హుం ౦ బు?) నక్క. దూతలు మను జేరు నా 

వ... మూాగుటుళనింటనుండిన భరతుని గ పిసి గాంగల 4 జనగ వగయు 

ననమున గ్ నొటుని ని తండ హల చేవను విచారము మాని 4 యంజబ'యిదిగాొ 

సదునాణుగగులు 4 నవని" సిమును జం య్ వ కంటిన 4 తరంయవాంగ 

ననిన రామువాగ్ నింబ 4 సిని మునంబు - 

బాంగ్ యాతనీ్కుయనంబు4నందు శస స 

గలిగి త్వర పెట్టును కా రషశకులనుకణీలో గని 

యట్లు కానిమ్ము పొలింపు 4 + మన్నమాట. ౧.9 Yar 

దూల రీక్తుగాముణయి a ట్ర రఫుళ సిం జలంగు ఫరీటగ 

శ్ వ్రాతేము చెక్క భూతుబుని నస్ఫ  వ్థముసక" ౯” నిననీంధు నాతనః* 

జూమునిం దోశి. 'చ్పుటకుం థీ య్య న్ Ms బల్క్. తొ 

జీతమునం దండ నిక ౪4 గ్స్స్రము రామును సపోవరుండిని[. ౧౩ 700 

తనయన్నం నం డ్రికిం"టళ, ఘనముగం గనుంగొనును భ క్లింవాయ నగు 
» tl 

గనుకళ వాయ ద్ దించిన, ననిగిం బోకుండ రాను 4 అం యం దగకొ, 
or బక pte 

an TE AOR BY "tiie WS Prorat 

J గణద్యము. వి! ఖ్యలోని chang EOE ననుసరించి BHF CONES yen యు. 

ఖ్ ఆహార ఫ్ట్+ సీశాంరాణ్యం చజటిని మూలము, పోద్గగ నుర్భ ౧౫ గా నుం ననసునతి ౫ "Sag యం గు 

గ జ్ శ్ గ్ గాళ్ళ సట న wn Ved tra Oy rad ye | WY iy wha “lh ON న్నది, అట్టు కనిచ అన్ఫభాగ్య తగ్గీణంటిది గన నన్గూట రామునిచే, గవ బృష్లు చెప్పం లండు, 



అయోధ్యా కాండము = ౧౯ సర్షము, లివి 

క చేసినయత్నంబంతయు, నీసమయమునందు భంగ4మేయగు ననుచు౯ ' 

ఆసుదతి యెంచి రామునితో సరగున బక్కా నిట్టు 4 తొందరపడుచుకా, 
క, వనమునకుం బోవంగ నీ,వును సంభ్రమమొందుచున్న$పోలిక గనన 

య్యొను గాన జాగుసేయుట;యునునాకునయు. కృవమునుచు4నొయ్యనందోంచె౯ా. 
ఆ, కాన నడవికీవు 4 కడువేగమునం బోవృవలయుల బురువవర్య 4 పార్థివుండు 

తనదువచన మివు 4 శథ్యంబు చేయుదో, చేయవొక్కా య నెడునిగ్గు చేత. 
చ. పలుకక యున్నవాండు రఘు+౪వర్య మజొక్క_టి యేమిలేదు నీ 

వెలమిం ద్యజించి చింతంగొన 4 నేల? విచారము మాని యిప్ప్ర కా 
నలకును బోనవ్రుటకా వమనుజ+నాథుని లజ్జను దీనభావముం 
దల6గ గ ద్రోోయు; వమూనగర4తేల్లజముకా విడనాడి కానకు౯. ౧౫౪4 798 

క. నీవరుగునంతేదనుకళా, భూవల్ల భు డితండు స్నాన4భోజనముల ని 
చ్చావిధిని గొనండు సుమ్మాని యేవెజుపును లేక శై క 4 యీవిధిం బలుకక. 

క్క, విని వృద్ధ రాజు కట్టా!) యని నిభ్టర్చులను బుచ్చి + యతిశోకమున౯ 

ముని(గి కనకొపరింకం, బునం బడియెను బై కొనియెడు 4 మూర్భానశత కళా, 

చ. జనకుని లేవనెత్తి రఘుశసన త్రము డప్పు సపత్ని తన్ను నే 
వనమున కేగంగావలయు 4 వారకయంచని తొందరింప నొ 
యన గళ చత గొట్టంబడి+నట్టి పహూయంబునలక౯ా జవంబునకా 
వని కరుగంగ చంచ; నిటు 4 పాపసమనీవయుం గవూరభానయె, ౧౮ 706 

ఆ. అడవికేగు మనుచు 4 నాడిన కఠినంబు, ల్మవ్రియములునై న 4 యప్పలుకుల 
వినియు రాము డంత 4 విగతన్యథుండయి కై కతోడం బలికె4గమ్రభణితి, 

సీ భరతుం డయోధ్యకు 4 నరుదెంచినళ్లునం దనకురాజ్యంబిచ్చు4న నుచు రాము. 

జెంచ నటంచు నూహించం గై కయుంగాననామెసం చేహంబు4+నణ( పదల (చి 
తేల్లిరో; విను నాకు 4 దృవ్య్యాశయేలేదు జనులను నావశం4బుననె యునుప 
గాని లోకంబున 4 నే నుండంగాంగాని యభిమత మొక్కిత4మెన లేదు 

తే. నేను బుపీసమానుండను+గాన ధర్మ 
మునె సతంబవలంబించి 4 జనహితంబు 

నెంచి యున్నాండ నాతండ్రి 4 శెద్దిపాతమొ 
కార్భ మదియెట్టిదై న "నేం4 గడుముదమున. ౨౦; గ$9 

చ. ఒనరుపనెంచువా6ండ సది 4 యొక్క పుజెంచంగం భాణసంచకం మ 
బును విడనాడి చేయలోను 4 బోలున'దె నను జేసి తీణదకా 

4 సాహ మరనవో భు నుత శో WR won జీ నాహ మర్గపరో జీవి లోకమొన స్తు ముత్సే "నా, విద్ధి మా మృషిఖి స్తుల్యం *ఇనలం ధర్మ 

మౌస్షితంజఅనిమూ లము. "నేను బుషిసమాను (కనను మొదలగు మాటలను రాముడు చెప్పుట యాత్మ 
థి 

సుతిగాదు, కె కకం దొ నడవికిం బేవుటయందు నమకము పుటించుటకే యని 'తేలియనలయు. 
ఆఫీ మ్ ర్ట ర్లు యు 



834 ఆం ధ్ర శ్రీరు ద్రామాయణము 

జీ 

బనియది, చుయయగాంబడి యె $4 వారికి యంచు దబంపు 7 సలకొ 

జసకుం సంసతసంబుం గస స లమసట్టు భోనర్చి భక్షి 5 చేలా. ౨౧ 19% 

"త్ర, అనండు చప్చససునిని 'జీథఉయంగలాలిగ 

యుంట నీశాన విములు 'రంటి(క0 కు నథిక్ 

మున గా “చరణము 'లే4దంణం సుంతే 

యన నొ సొక్కిట 'ఏప్పైవ నం 9 100 

చం తేరలుము కోను కొంచిపుడు 4 4 తండి ట్ర చింసక క యున్న గ నీను ఉమా 

సరి +ని సీవ్రు పల్కి,నను 4 బాణ! యిస్పుడె డె సిర్గనంబుగొం 

టరిలగు నరణ్యసీసులన +. ఖీ వాసము చేయం “వ్తవాలు నం 

దు రము. నుండు పొయను బ4తేగశేపర్భ ము లాజ్ఞతీరునకా, 95 “U1 

జరీ, న్ సబై వినును యం థీస్కెరిని న్న్న నకు గ్రరి గౌ (న్ను నియ మంసం లుగు శ్ర 

గబదాన పక సీశ్థుఎకును మాటర్ పేయుట' శీను సం4+స్మాయత్ను 

డవయి యుంగంగి నీ + తొనయుస కభీ 'పేకమును జేయగా విట4యుసన్ నివు 

Md el శస ఉబోటు'నే లయుటు సేసిటివ్ గొన నాయందు 4 ర్ సుగుణను 

స nwo 'బిసు? ఫంశే యు ఖీ నటనే టి; 

పింక్ నాతిల్లీ నమనుతీ 4 “నీను బొంది 

సత్ర స్! నటి డీ ౦ vy చ్చదను గప 

నంతీను అతి కని నుముటి యున్నా 4 యును శ C= «0 

వం వనమింక చంజశాహ్యాయము 4 వాసము సీయం౫ స తి ఒసుందు నొ 

క్కనిముస్నన్తున నస కీట 4 OIL: బోయెన నిం" res నీ 

గస యుంతు రాజ్య భారమును 4 దాల్చును, దండ్రి! శీవసియున 

ట్లనువుగ ౭ జూసంగావలయు(న సు లొనర్బుము Er స్పృమాఅంగల న్య. ROA 

జనకునకు సీవ'సీయయుట, యః నగ సనొశనంబు + నగు థర్ల నుటం 

చనినళా రామునినచనం, బును ఏని దశిరగుండు దు[ఖ4ముస మున్లి కడుకొ, 

క, కొన్నీరు DM ww, మున్నీ రుగ నడ్గిపొటి ఖత బోరున నేజ్చిః౯ 

బ్రిన్నన రాముం డపుజా, పన్నుం డో దు పడిన యట్టీ 4 పార్ధి వపతీకీ[”. seu 805 

ఆ, నందన ము చేసీ 4 పొపొట్మరాలగు, | న గ్ల కక యెజంగి 4 శానెకేగు 

నట్టి పుణల్లమ" బు 4! సనుమేవంబునం సజ సుసంగుచుంద రాముం+డిట్లు పెడలీ, 
ర్ట జనకుని పకు౦ి ' గ కియికీ, సు? సభ 8 CA బ్రదఖతీణంబు 4 గానించుదుం గ 

కీసి అసువు లి వసం, గని న్నిజహీతుల వేడ్క 6 Ww తడిచారిళా. 

TET TT ea a 

న్ 

శ్ ననొనల మయి యి. హ్యుపాం. అన మూలము, న్యాఖ్యలయందలి సారము ఇం 

దిమిదియునృ దు 1 దండు: ల GNguw hE. శు కునృశాపమున నతీనిజీళము నశించి యరణ్య మి 

పందళ” భణ్యనుని ౫ “ Mew, ఈష థ్ రు తీరక" రము క CC WY సం 6 గా 4 'పవ్చంబడినది, 



అ యోధ్యాకాండము = ౧౯ సర్లము, ల్రిసిర్ 

సీ సౌమిత్రి, తల్లికి 4 సంతసంబును గూర్చు గుణశొలి రామునిం 4 గూడియున్న 
య 

తే, 

cm 

చ, 

చ 

వాండౌోట జరగిన 4 వార్తల నెబుసట కతన బాహ్పోదకళకలితనయనుం 

డయి వాలం గోపించి 4 యన్నను వెన్నాడి యరిగెను బేవాలటయాదులకుంట్ర 
దట్ ణముగం బోవ 4 దగునన్న కాస్ర్రుంబు ననుసరించుచురాము4డచటనున్న 

యట్టి యభిసే.కవస్తువు 4 లరసి వాని 
కెల్లను బ్రృదతేణముసేసి 4 యుల్లమందు 

నిచ్చలేషిని వానిపై 4 దృష్టిపజుప 
కనుజుం డభిష కుం జౌంగాక 4 యని తలంచుచు. ౨౦4 808 

. సురసాన్నిధ్యము గల్లుట, మరియాద న్నిలుపు వేడ్క. 4 మది: గలుగుట నా 
తరణికులతిలకుం డవ్వలి, కరిగెను మెలమెగ్ల నామళహోత్తుం డంత౯. 3౧ 809 

జగమున కెల్లను + సంత షముంగూర్చు నతని మోమువికాస 4 మసదృళంబు 
నగుటను దబటుగని 4 దగుటను రాతిరి యావరింపంగం ద్రియా4మాదినాథు 

'కాంతీ తగ్గనియట్టు 4 'లెంతీయు _రాజ్యనాశము గల్లినను వి'కా$సము నశింప 

కొలరారె; రాజ్యము 4 నప్పుడే విడనాడి వనికేగందల(చు రామునకు లోక 

. మండలిని మించి మానావ4మానములను 

"లక్క ్సేయని యోగియ 4 ట్ల క్క_రీతి 

నంతరంగంబు తనే నే4మైన విశ్చ్ళతి 

నొందినటు గానరాకయె 4 యుండే నపుడు. 33 910 

అరదము మాని పౌరతీతి 4 నాత్తజనంబుల వీడుచులా శుభ 
స్క_.రమగు ఛత్రము౯ా వదలి 4 ణామరయుగ్గ్మ మలంకృతంబుగాం 

బరలొడుదానిని౯ విడిచి 4 సాగ్టంతమునకా వెత లేకపోయిన౯ 

బధులకుం గల్లు దుగఖమును 4 భావమునం'దె యడంచి యంతటకా, 3౮ 811 

తనవగు నింద్రియంబుల యు4దారగతిక౯ా దగ నిగ్రహించి తొ 

జననికి న ప్రియంబయిన 4 చర్య సపత్నియనుజ్ఞ 6 "'దెల్పంగా. 

జనియెను దల్లి యింటికి ఏ4శాలమనస్థి రతం జెలంగు "రా 

ట్రనయుండు నిర్వ్రికారముగల 6 దత్పకృతుల్ శుభచిహ్నాయు క్తుల. 9౫ 

సత్యసంధుండగుచు 4 సరసలతీయు కు,డగుచు వెలయు రాము 4 నాస్యమందు 
చెద కలంతందెల్పు 4 సట్టపికారంబు, గానరైరి సుంత 4 మయొనంగాని, 3౬ 818 

అమ్మహాభుజు య డాత్త్య4హర్షంబు నై జంబు శారదరాత్రుల 4 సముదితాత్త్య 

కాంతుల: దగు నిశాళకాంతుం డాత్శప్రభ పిడువకుండినరీతి 4 విడువండయ్యు 

ధీరాత్తుంయును భూరి+దివ్యకీ రియునగు నతం డంత నుధురవా4క్థముల జనుల 

నలరించుచుం దల్లి 4 యంతికమున శేగుచుండ సద్దుణగణ4మండితుండు 



క్ విపు ఎకి | ముందచునునయి 4 'వంనీయున న్న్న 

యా) సుషశ్రాన జజ రను శు Sao దు గు 

కలితుండ్రో యమఘుంటు సన్నకుం ఖీ గలీగినట్ల 

వెనలం గుందుచు వానిని 4 నెలసటు “భగ 9౯ స, 

స్మ తనయ గ, జున్0 గూడి, చనియెను శ్రీ “రాముంష౦ంగో 4 జున సీగ్భహాముం 

నని చొచ్చి నుందు నుస్చెవు మును గారజడు చ్లా ముగ ము;ఫ(4 బొంగెడుజ నులక, 

చ, కనుగొని రాల సిష్టనుయి 4 కన్చడు 'నాజ్యువ నాళ నా ఫవం గ [క 
వనమది సింది తొ నపుకు 4 దాన వేగేం ౫నిన౯ొ సుహృజ్ఞనుల్ 
గముదును దు:ఖమంచు నుది 4 గాఢముగా నించి దానిజ 
న్మసమున 'సేవిశావ నుణుశమా ,ము తో యనీక యయా. రోం 510 

wf an. జ On We wy" wa ఓన్లీ wt గో న సంలు నాన అరమ గంప్రూర్ల ను. 

ఇ అణ fh", 

సం * వ సగము, 
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చ. పునుపున “రేణుక రక స రగబు4ఘుంగనుం అంజలిజేసి శ నే కనుక" 

థర శీషలీంద్రు పడొ (గనుదు6 4 దాం బటయసంబును సీయం సస ఫ్రా 

వగుశీ'పణుల్ మహా గని + వారి వుజెంగట నేష్వు నొక్క 
కోరక ముప్పెలి'ట్లై సట 4 | TA భార్యలు పల్కి.రివ్వుధకొ, ౧ 817 

జ జనరుంయు చెళ్పుకున్న ర%4స తము ఊొంతిపురంబునందు 'జీ 

భనుంను జిని తొస క్షయ 4 వగ్సి గా మున కెట్లు దిక్కు గాం 

గనంటబమచుం డిం గొది యం 4 కు గు రాస సుయ 'కాస్టునంబుం దా 
వనము'న6 జీయంబో ము వీళ్ళ వ: శ్యభుటంచని న్ Wee. .9 వం! 

క, జననం 'బాదిగ సప్విధి, జననికి శుయూవ సేయు 4 3 సక్భ శ్రీని మా 
రును 'జీయు స స్ నల' టి యనువమూానము' టే, యాతే థీ ene గలా, 9 819 

చ సరుహములెవ్షీ కం దను 4 బల్కీ సం నోపము నొందం డీంగ యే 
ని రువను జేయుక ఫ్ర గ్టిము. 4 నేర్పును 6 'బేయంగ మాను Vw నులక 

సనగున మంచిమాట టం OAS జేయు మహాన్మం ఉట్టి భూ 

వరనుతుం గుం గానలకు 4 వారని దంగ ఖముగా' షె లకక! 6 820 

జే, సకలభూతంబులుకును రశతకుంయు గాంగ 

నలరు రామునిం గొనల 4 కంపి జీవ 

తతిని బూలియించుచున్నాండు 4 ధరణివిభండు 
శాన నీతనిబుద్ధియుం 4 గడు నశించి, ౫ రి 
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క, అని రాజపత్ను లాశ్తే,శుని దూజుచు దూడలెందొ వొచ్చిన వానిం 
గనకున్న భేనువులవలెం, బెనువగ నేడ్చిరిటు లేడ్వం 4 బృథ్విళుండుకా, ౬ 

"లే. పుత్ర దుకఖమ్మునం జాలం 4 బొక్కుచున్న 

వాండు గావున నార్తని+స్వనము వినిన 

యంతచే దు8ఖభారంబు 4 నాపళేక 

మూర్చ మునుగు చు నాసనం4బునసె పడీయ. ౭ 828 

ce అంతఃపురంబునం 4 దా _ర్గనిన్వనమిట్లు ఫీకరంబుగం బుట్ట 4 వినుచు రాము 

డధిక తాపము నంది 4 హ స్థిచందంబున నిట్టూర్చు విడుచుచు 4 నిఖలములగు 

నింద్రియంబుల నిగృ$హించి తమ్ముని గూడి జననీ యంతఃపురథమున కుంజని యొ 

నందు మిక్కిలి పూజ్యు,4డయి తం డ్రిమన్ననం బడసిన ద్వారస్థ4 పాలకునిని 

తే, నృద్ధపురుషుని. గాంచె నవ్వేరు. డచటం 
గూరుచుండి భటావళిం 4 గూడియుంటడె 

నితరభటులందు నిలిచి స్వకృత్యరతిని 
బొందియుండంగం గాంచె నథప్పురుపవరుండు. ౯ 824 

క, వారందటు వచ్చెడు నా, శ్రీరాముని ఏిజయవాహీత 4 కీలుంగని పెం 
పారంగ దిగ్గున లేచి, ముహీరనుణా! “జయజయ” యని 46 యొలమింబలుకుచు౯ా, 

క, దీవించిరి తొలి కక్యును, భూవిభుతనయుండు చాటి 4 పోయి యవల భూ 

చేనుల వృద్ధుల శ్రుతిని, త్సావనమతులకా నృవేందృ4బహుసత్మ్భృతులకా, ౧౧ 

క, కనుగొని వారికి వందన, మొనరిచి డై తీియకత్య + నొగ దాంటి ముదం 

బున మూండవ కతాొరింతేర,మున దారము గాచు వృద్ధ*ముగ్గవనితల౯. ౧౨ 

క. పరికించె నంత నచ్చటి, తరుణులు దీవనల దశరథ ప్రియతన యుకొ 

గరుణాత్తకు నలరించుచు, సరగున లోపలికి వేగ 4 చని వ్రీయవాంరకా, ౧5 

క కౌసల్యకు జెప్పిరి దమి, నొసాధ్య్వియు నిదురమాని 4 యా రేయి మనం 

చాసగొనియుండ మేల్కొని యాసప్తాళ్వుందు పొడున 4 నాత్తనియతిమై. 

క, తనయునకు హీ తము గోరు'దు, వన జూత్రునిం గ్ ల్చం దమి। + భాతమునందుకా 

వనితావుణి నిరత వ్రత, యనుతాసము మోజు6 దనయు 4 డరుదెంచు తీటికా. 

క తమి మోజు మోమవ(స్త్రుం, బమరంగ ధరియించి మంగ4ళాలంకృతి చి 

హ్నములం ౫ కొని విధిహో,నుమునుం జేయించుచుండే 4 మదివిజులచే౯, 

"జే, రాము డప్పుడు తెనుక4రబుగు. తల్లి, యంతిపురమును జొచ్చి విఠప్రాళిచేత 

పహోమకృత్యముం చేయించు4చున్నలేల్లి , దేవకాశ్యాగ్గవస్తుత4కినిని గనియె., 

సీ దధ్యవతలును మో+దకములు ఘృతహవిస్సులును 'బేలాలును+ జెలి సుమాఘ 

హోరముల్ కృసర పాఠయసములు సమిధలు జలపూర్ష కుంభముల్ +వెలయుచు౦జ్ల 
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నాదరంబున రాము 4 డవ్యూనిం గాంచ నంతటం. దెస పట్టునక స్మ మును గట్టి 
నృతనియముంబుల 4 వపువె్స 6 గృశెయింస జలముల బేవత 4 తెలనుం బొదల 

స 'దర్పణంబును నసయుచు థీ దై వగేంబు 

నే నలం గడు తల్లిని ని 4 ను నృ ప్రనియళం 

నియ 3 ఛాము6; శామెయు( 4 నములు మూవ్ 
వ్య యోగము 'ందుంటజెం 4 గానం చదనయు. ౧౯ ష్రిి We 

. శురకాంమువకుం గని యతం, కరయలం వను మూక నందు నటు నరగువలా 
సర సవగేరిం% గానుగ, బగికించి కుమూశరరానోల 4 0 హనీతము ఖు. ౧ 

౪” క. ఉణ్బము రంజిబంగాం వన, విగ్గు నెదురొ.నెడు "బసిబ4ఏిధథమొ్యల సం 
ఫు నయ నొటి యగుచుల, మె గి ల నియో; సతయ 4 మీదురభ. BE, 

లే 

వాపు క గమ స: ‘cH 1. నాము గంగ 

లించి శిరమును మూర ని 4 4 లిం సరి 

స్తుత వాచ్చః )స్టి మేపొరం 4 బొలంతీ యంత, ౨౧ 886 

క, అగుల గజయ్యుని. దన.యనిం, వర ణీకులాంభోధిచంద్రు 4 దాం గని హితమై 
సరమ నియమ చగం బ్కల్కె, రమణ రాఘువునిం జీరి $ సీలానుగగిళా. ౨౨ 60? 

సీ ) ుకుమాగా! నీన్ర 4 నృబ్గులు భారి కుణును నుహాన్ములు; నయి 4 భనరునట్టి 
రాజస్టుట్టు గీ (స్థ COS నొయున్ర శాన్వనగీ గనీ 4 సమధికాన్ట 
యోాచిగధర ,ంభు 4 నొందుమూా! సీగం ణి సళ్య వ్ర సృటిబ్ఞుండు థీ గు ధుకీలుం 
డగపంగాన నింక బట్టాభి షే, సీ ఫోశ్చనమునో నీయ మొదలి? 4 ననెడు సంళ 

జే. యంబు నం దాశయెను సు ధాత డిపుణ 
తయావగా; జాసి భి పే గ్ తన "5 జేయు 

ననుచు గుషునంగ నియమించి 4 యాననంబు 
నీయం గరమున ముట్టుదు 4 నాయనుండు. ౨64 &్ర్ర్రిస్ 

నీ 

చ, తనుం బయమారంగాం బలుకు 4 గల్లి కిం గానక బోదుసన్న'వా 
స్త జవలం జెళ్ళువాండనని 4 ఈ నొశయించుక సస్టనొ౦ది యిం 
¥ ను వచియింపకుండుటయు 4 గానిషజే యగు సంచు నంజలిం 
కోనరి ది యామెయందు(గల 4 పూ జస్టమతికొ వినయంబు చూపుచుఖా, 9% 

క, విశయం" నై జముగ నొ ;ప్పీనవాంపగు నతండు ఘోరవి వినంబులకుకా 
జనుటకు సాలవొందంగ నిిట్లని చప్పంబూ నెం దల శ యా .§ం ఏ) గనంగాక్ | 

| a బడబజఆండుగుల్ఞము,. | ur 



అయోధ్యాకాండము = ౨౦ సర్షముం . §29 

చ, జనని! మవా త్రరఠంబయిన 4 సౌధ్వసమొండు (ధ్ధువంబుగానె రాం 

“గను దల 'పెట్టియున్నదది 4 గానవు నీవది చెప్పినంత నీ 
కును సహ జూతభూసుతల4కు౯ా శెనుదు[ఖముం గల్లజేయునై 
నను వచియించువా(డను వ4థనంబుల శే గెదం దండ్రియానతి౯. ౨౭ 841 

క్షం విను మేను దండకాహ్యాోయ, వనమునకుం బోదునిపుడె 4 వరమణిబహ్ఞ్ముళా 

సనమిద్ది యేల? యింకమిోం దను మునులకు యోగ్యమైన 4 దర్భాసనమే, 

నాకు దగియె యుండు 4 నాకాలమే యిపు 

డరుగుదెంచియున్న 4 దంబ! తేనె 
మూల ఫలములను ద్ర శమోదంబునం దిని 

పదియుమిోంద నౌల్లు$వత్సరములు. ౨౮౪ 843 

క, మునినలె విజనంబగు న, వనమున నినసింపంబోన్ర4వా డను మాంసం 

బును నంటవాం డ్రు, పచనం,బును జేసినదానిం దినంగం 4 బోలదు సుమ్తా!. 

తే, యౌావరాజ్యుంబు భరతున 4 కవనినాథ 

నర్యు. డొసంగను నన్ను. దా4పసీనిభమున 

దండకాటవి నివసింప 4 దరలునట్టు 

చేసె సత్యప్రతిజ్ఞండై + చెలలస కతన. 30 545 . 

క జనకౌాజ్ఞను వాన ప్రుస్థుని కోర ర్మమ్ములను "వేయు4చు౯ వన్య ఫలా 

శశిని మూలంబులం దిని ని, రనవనమున( గడుపువాఃడ 4 సమయము గడశోకా. 

చ. అనిన గుఠారధారం 'దెగి$ నట్టివనస్థిత భూజయప్ట్ నా 

మనుజవరేణ్యు జ్యేష్ట సత+మాట మొుకండును బల్క్మ (జాల కా 

యిన న దివినుండి భూమి బడు4నట్లి సురాంగనభంగి గా జ 

యన నవనీస్థలిం బడియె; 4 నవిక్లీధి మూర్చిలియున్న తేల్లీనికా. 3౨ 847 

తే, దుఃఖ మొందంగం దగనియా4తోయజాతీ 6 

బతితక దళీవిధంబున + శీలితలమునం ' 

బడినవిధమును గన్లొని 4 పరమక రుణ 

తనరంగా శేవనె లే నా4తండు వేగ. 99 948 

. భారంబు పూన్సుట 4 బడలి యయ్యది పాపుకొనుటశకె. వేగంబ4తణిని బడీ 

ఫౌరలాడి లేచి యు4స్ఫురనుచు ,స్రుక్కిన యాండుగుజ్జముభంగి 4 నాదశరభథు 

రనుణియు దు8ఖభా4రమునకు నోర్యక వీతింబడి పాంసుకుం+8త శరీర 

యయి ప్రీ యాత్మ జుండు తీ4న్ననువున నెత్తి తంగా మెలమెల్ల లేచెన4మి త్ర తే హరుడు 

తే కల్లి చేవాము నీసకం 4 దనకరమున, ధూళిపో యెడునట్టుగాయ 4 దుడివ, నంత 

సుఖమునే పొందుటకు, దగి+వోణిదుఖ, ఛారవీడితయయి త్రన4పరిసరమున, 

:* క, పావనమలియె భ _ీని, చేవించుచునున్న పృరుహకసింహూుని రాముకా _ 
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దా వనికరుగంగం గోశెడు, భానంబున నొప్పువానిం 4 బరికించి వెస౯ా, 5౫ 
. సౌమిత్రి వినం నిట్లను, రామా! నినుం గనుట దుర్భ4రంబగు శోకం 

ఖ్ నుప బొందితి నది లే,'దే మహి ళాజాతివంధ్య4నే యగుదుంగదా,. 3౫ 
కే, అట్టులె నను సంతతి 4 నంద తేక 

పోతింగా యను దుఃఖంబుణ 4 బూనియుందు6 

గాని సుక్కుటమైన శోకంబు నాకం 

గలుగకుండుం గజా; రోడ 4 గననిసనలికి, ౨౬ కగు 

క, తసయులు లేరను దుఃఖం, బనునది యొక్కంజ మునసు4నందుండు నిటుల్ 
తేనయు సెడంలబొసీ దు"ఖం,బునం భొరలుచు నగచునట్లి 4 భూరితరా ర్లికా, 

సీ, వేతొకోదాని నా+వెలంది పొందదు గద్యా పుగ, కా! నొవల్ల4భుండు ఇవాల 
ననురాగమున నన్ను 4 నబరింపవణనీన గతి జ్యేష్ట సతి కి 4 దగినయట్లి 
యాభరణంబులు4నై శ్వర్యమును మొదలగు నెట్టి శుభము బ్రిశయస్ల ప్రమోద 
సలభూతసన్లూన '4సలిళసుఖంబును గని యెటుంగను నించే జనక నను 

లే? న్రీయతనూజుండు పుట్టిన4పిదసనై నయ 

నద్భలంబున నవ్వానిం + దమనిం బొందం 

గంనటంచు. దలంచుచు! 4 గడవీలిం జుమి 

యింతకాలంబు రాఘవా ! + యొట్లూ కాని, 3౮ దిగ 

సీ, ఇంతకాలము సుఖ4మే యెటుంగని'నేను స్రియునిళునస్సును 4 ఖీనము6 గను 
నట్టులొనన్భుచు 4 నరయంగ నాకన్నం దక్కువవారలై 4 గనయ! నాకు 
సవతు'తై మొ 'ప్పిన్సీ 4 జలబాశులింతేకు మునుగొ న్నిపయ్కుచు(4బూన్కినిపుడు 

“సిక్కులు వీ ఫీనుణ 4 నిన నసవ్యాము?) గు స్పన్గ వాక్యంబులు 4 పటుకుచుండ 

ఆ, కేవ పత్నినయ్యు. + జింతంబూనుచు విన, నున్నదానను గడ 4 నన్ను వారు 
ముగని ఇోదుట నిలిచి 4 మరటపవొ స్మంటికి, యిటకు రాకునునంగ+ నెట్టులో ర్స 

చ. తరుణులకుకా సపత్నులు ని తాంగము కుత్సిత వాక్ళముల్ భయం 
కరముగం బబ్కాంగా వినుచుం 4 గాలము ఫుచ్చుటకన్న నెక్కువై 

సరలొడి దొ 'ఖమింకొకటి 4 "భావు! కం నె? కాన బు కా! 

యరయ నుదీయకో కమున 4 గంగములేదు సుమో! నిజంబుగ ౯, 3౯ 4 856 

జే, నావిలాసంబునకు (మా 4ణంబు( జపం 

దరము గాకుండు ములీయు నం+శేంబు లేదు 

పుత్ర! నాదగు శోక మే4డ్సును జణంపు 

మఫరిచింత్యములని, యవా+చ్యములు న ననియు. రం 
. న. 

We సొ బహు "న్య మనో 2 GREY హృదయ చాల, అహం. తష 

. నునరాజణాధం వరాసతీ-అనిమాలము, గోవిందరాజభ్యాఖ్య లో నిభొనము లీట పట్రా 
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క, తనయా! బలవంతుండవై, తనరా లెడు నీవె యిట్లు 4 దగ్గజణనుండం 
గనె ననుం దిరస్కరించుటం, గనినాండవు గాదె! నీవు 4 కానలకరుగకా, రోం 

క, ఏమి వచింపంగలదింక, భీనూంబగు మృలియె కాని 4 వేజుగతలిడు లే 
దీమాట నిక్కువము సుమి!, రామా! నీతండ్రిచే నిరాకృత నగుటకా. ఈం 

క, సతత మతం త్రితంగా ననుం బరలిచేయుటం బతు లందు 4 బరికింపలో నీ 
చతనొందియుందు. గాన౯, వ్నీతిపుని వ్రీయపత్ని కైక 4 చెలలౌడు వేడ్మ ౯, 

క, తనదానీజనములతో, నను దుల్యనుగానా! మతి యనాదృతిచే నిం 
కను వారికన్న 6 దక్కువు నొ! చూదును మది దలంపం4గా నిటు లై లిక, 

చ. వనముల కీవ్ర పోవ నిటం 4 బార్థివుండై. భరతుండు మాజంగా 
నను నెవండెని గొల్బుటకొ 4 నాపలుకుల్ గ్రహీియించి నేను జె 
వ్పీన యటు సేయంగానొ,. రఘు4వీర! చెలంగిన నట్టి భాగ్యముం 
గన నగునేని 7 కసుతు4గాంచి భయంబున. బల్క_కుండుం జూ! ర వర్రే 

చ, విను మలకై కయో యెపుడు 4 వ్రీతిని బాసి క్రుధం జెలంగి న 
న్లని పరువంబులే పలుకు. 4 గావున నీగతి దిక్కు మాలి యా 
వెనుకం దదీయన క్షమును 4 వీరకుమారక! చూచి యెట్టులో 
రును వినరాని యానుడుల 4 భూతుములకా విని యెట్లు తాళుదుకా, ఈర 868 

నీ. నీవు నాకుశీ జ+నించినది మొదలుగాం బదు నేడేండ్లు4గాం గుమార! 
యువరాజన్నై సిరి 4 యొప్పంగ నీవ్రందు వంత నాదుగిఖము 4 నంత మొందు 
నని మది గోరుచు 4 దినములు గడివీతి సవతులకభలకు 4 సరియగు వయ 
సును బలంబును శీ ణ4మును బొందిననుసపత్సు లు చే యుననమలతి4వలన బొందు 

తే. నట్టి యమయఘోరదు[4(ఖామయంబు 
నీంకం జిరకొల మేను స$హీింపనొల్ల 
రాఘవా ! పూర్ణ శశధరథ ప్ర భల వెలుంగు 
నీదు మోమును జూడక 4 నేం గుమార. రోజ 864. 

కో దీనతనొందుచు నేగరి, గానీ కృపణంపు బ్రతుకు థీ గల కాలమ్ము౯ 
మోానధననయ్యు బ్రతుకుదు, భానుకులాంభోధిచం ద్ర! 4 పరికింపుమింక౯ాం ౮౭ 

శే, ముందభాగ్యను నేను రా4మ నినుం బుక్కు 
(వ్రతములొనరించి మజియుప4వాసముండి 
సురలను దలంచి పెంచిన 4 సరణ యెల్ల 

గష్ట్ట్రమును న్యర్థమును గాంచె4గాదే యిపుడు. 5౮ 866 
* దళస వచ వరాణి తపజాతస్య రాఘస-అనిమూలము.,. దీనికి మహేళ్వకఠతీర్లులు వ్యాఖ్య ఆని షె. 

థి వాాయుచు సయః కాలమును నిసాఠముగా విమనుర్శించిరి, చానిసాఠ మోపద్య్యమున నున్నదని గు 
ధీం రపపలయు, ' 
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సీ, వర్ష గృవ్పున నూత్నథవారిప్రవావాంబు తాకిన 'చెనునదీ4తటము భగ్న 
మనట్టు లిట్టి మ+హోాదుఃఖవా ర్రను వినినతోడ నె నాదు 4 మనము జేయి 
శశలంబులుగం గాక 4 యింశను యథారీతి నున్నది కాననే 4 నూహూసేయుం 

Wear, 

జూవు లేకుంట నిజమగు 4 కాద్ధ దేవు 
నింట నన్నుంపం జోటు లే; దిద్ది .భ్రువము, ౫౧ 867 

మ. తేనుచి శ్తంబులు రాను! యివ్విధిని బొంథటదకొరానిదు8 ఖంబునుం 

కొను బూర్యాకృతులొండియున్న వివిగో! 4 కొసళొ గుమారా! తంం 
తును నేనియ్యవి "యాయసంబుంని, మెం4తుళా +కొలంగావ్నిని౯, % ౧4 868 

సే, 'బై వనిళ్సితేనుగు తటిం 4 దప్ప మృుతియు. 
గలుగదనుటయు నిజమగుం.4 గాదె రామ! 
సంతతిని గోరిజే నొన్ని 4 సలివినట్టి 
నృతీములును థ్యానదానముల్ 4 సము గనవు. ౫౧ gag 

క. ఒనరించిన తీపమేల్లను, దనయమ! చవుటినేలం + డగనాటిన వీ 
_శృనముగతీి మగులవ్యర్థ తల గనియెగదా యట్టులోర్వం *౫బ నీ వభ కుకా, 

మ, 'పినుదు[ఖంబు తపీంపం జీయుతటీ నీ 4 విశ్వంబునం'దడన్వంజ. 
న నికొటంభబున స్వేచ్చగా మృతిని బోం+దంజూలువాండేని న 
త్సను జూడంగనులేని యావువలెం బు+ శ్రశేఘ్ట నిగా "బాయంజా 
లని నేనేగుదుం 4 శ్రైతరాట్సభను గా4లంబుం దగం బుచ్చంగాళా ౫౩ 871 

సీ. ఈరీతిం 'జీయంగా4 నేని శక్ళముగాకయున్న 'బేమందునే 4 నోకువూర! 
కలుగకయున్న న4కాలమృుత్యువు రాము! చం దృనిభా నన4చ్చవిని మించు 
నినుం జూచుటయు లేక4నునమునంగుందుచుగుల్సితేంబగు బ్రతు$కునిటంగనుచు 
నుంటచే నేలాభ 4 మొనంగూడుం గావున మిగుల. డన్సీన గోవు4+ మేదురకృప 

శే, వత్స వెంబడిపోయెడు 4 భంగి నేను, నిన్ను వెనుకొనివచ్చెద + నిన్నుంబాసీ 
_ నిలువనోప నటంచని 4 నిఏికదు:ఖమునకుం దాళంగయజూలక 4 మోమునంచి, 

వ్, వనితీయు రాము 'బొసీన స4పత్నులవంక నుగ బ్లంబోవు స 

“ప్పును వ్యసన నుం దలంచి 4 'విళ్వలంంబాలుచు( బాశబద్ధు 4" 
vein pr న 

న 
కోచ్లు, TER 

*# 
1 అయసంబులుఆభను ముతో 6 జంకు బడినవి, 9 ! స్వే కరాట్స భీజయమునికొలుభ్ల 



అయోధ్యా కాండము = ౨౧ సక్షము, 'కికీకీ 

తనయున కేడ్చు కిన్నరివిిధంబున సత్యమయైకపాశబ 
ద్దునిం దనపుత్రు, నిం గనుచుం 4 దోరపుదుకఖమునకా దవీంచిం దాకా. ౨౫౫% 

అరువదియవ సర్గము సంపూర్ణము. 

౨౧౨వ సర్షము. 

డలు కౌసల్యను సౌమి త్రీ యూజిడించుట. చ్రుద్రుం- 

క ఈరీతి నాతేలోదరి, శ్రీరాముని జనని స యేడ్వం + జి త్రము దూలం 
గా రామసోదరుండా, నారీమణి దుఠఖమును న4ణంప దలంచుచుకా. ౧ 874 

క, మోమున దీనతతోంపంగ, నామాన్యుం డత్తటీం దగి+నట్లు పలికె; నా 
ర్యా! మహీ శావాక్యములకు, రాముడు లోనయి చనంగ4*రా దడవులకు౯ా, 

“క, ఘనతరరా జ్యేందిర మనమున నెన్నక పాని వనికి 4 బోవుట నీశే 
నన నేల నాకు నొప్పునె, మనుజేళుండు వృద్ధుండగుట 4 మతిహీనుండగుకా. 

క, విను వుతండు వీషయలోలుండు, మనసిజవళుండై చాలంగు 4+ మతినంపదలే 

క నిరతముండును గావున, వనితయు. (శ్రే, రేపనేమి 4 పలుకండు? చెపుమా, 3 

శే, ఇద్ది రామునిదగు దోహ4మే యగునని 
యందువేమో? యదియుంగాదు 4 సుందరవుగు 

రాజ్యమును మాని దుర్లమా4రణ్య వా స 

మునకు బంసంగందగు ద్రోహ4మును మజీయును, 5 870 

క ప్రతేరములగు పాతకములు, వెతకీన మాయన్నయందు విను 4 గానంగలే 
క తపించుచున్నవాండను, సతీముణీ! కాన వనికి $ జననేల యిశకా. ౪ 879 

ఆ, (చాలవృద్ధు(డై న 4 జనకుండు కానువి, కారములకు( జిక్కి 4 కాంతేంగూడి 

సిగ్గు లేక యేట్లు 4 చేయుట నేం జంపు,వాండ ధర్మ హీన4పార్థి నక్క కియ.] 980 

న్నీ అధికళత్రువుగాని 4 యపరాధ మొనరించి రామునిచే నగా4రవము చేయం 
బడినయాతండు గాని,4భామినీమణిరొ! యవ్వండుంగాని రాముని4పయినిదోవ 

మారోపణమును జే4థ్రయలోం బరోతమ్ముననేని నే వినలేదు 4 గాన నింక 

బ్రతర్టితమున( జెప్పువా౭ండుండు నే లోకమున నట్టి వానినే 4 గనంగలేదు 

"కే, సురసవుత నొంది కుటిలత 4 నరయ నించు 

కంతయును లేక గురుగిఠు 4 నంది యరుల 

క ఇందు లక్ష్యణుండు పితృ దూసషణము చేయుట కౌసల్య దుగిఖము నడ6ంపంబూనియే కోని 

పితృ డి "వట్ట కాడు. ఈన రారంభోమున “(తతా లసద్భశకం పచ” అ శ్రతీం దగినట్టుపకి'కి అన్న 

మాటనలన నీయర్భము స్పస్ట్రము. 1 ఈపద్యము “అహం హానిమ్యే పితరమ్?”” అను 'సదికపాకక్లోక 

మునకు వ్రాయబడినది, దీనికి వ్యాఖ్య (వా వా,య౭బడ లేదు. 
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చ, 

శే, 

చ, 

క్ష 

తే, 

న 

వ 

ర్ట 

చ, 

యందునుం 'బ్రేను నులరార 4 న మయ CER 

మూ గ్రియ పొల్బు వాడు రా4ముండు గాన. ౫ 8౪1 

తనయుని నట్టీవానిం గుణ తారకు 'సేయపరాధ మేని ౫ 

యని ఘనుల గారణంభొకోటీ 4 మనను తేక పిడువా(డు గ 

ట్లునె! జనకుండు ధర్మ మును 4 నని వాంయగు సట్టవాని సి 

టను గృహీయిం సాదు; సృృపకుంజరుం డె డంతేయు వృద్ధునె ననుకొ. ౬. గిరికి 

మరల 'బాల్యమునొందిన4మాడ్కి( గామ 

సరవళుంత య్యె. గావునం 4+ బతి వచించి 
నట్టిపల్కును నృవనీతి + నరయునేని 
యీతమారుండు మది గహి4యించుం జపును!. 2 వికి 

అని వచియించి యన్న గన్స్ 4 యాంచునుండే నచియించ లమ్మైణుం 

డినకులతారకా! వనికి 4 నప్పుడు నిన్నును ఇంపువార్త 'నే 
మనుజుం 'డేటుంగకుండోంగ న 4 నూనిత రాజ్ధమునుం |౫ గ హించి నీ 
యనుమభటి నుంష6 జసీక్రొను 4 ముం తట నన్నును గడీ రాఘవా, 0 884 

ధనువ్చును దాలిచి సొర్భ సం,బున జం గాపగచునుండ 4 మొనసీనయము భం 

గిని బొల్బెడు నీకోం"టను ఘనపి" రుషవర్శకుండు 4 గల్లు నె? యవండుకా. ౯ 

అట్టి నీమాట జనదాటు+నట్లి వాండు 

గల్లు చే! పొరులే చేని 4 గాని "ఏకు 

నపకృతినిం 'జేయంబూనిన 4 నాశ తళ 

నసరముటం జంపి యిపుజే యి+స్పురనరమున. గో 880 

మనుజులు లేకుండ దే, నొనరించిదం బుగువవర్య! 4 యొగం గ EI 

తనయుని పక్షంబునం గం, మునుజుట నస్ధితీముం గోరు 4 మనుజ ల నెన్ట౯, ౧౦౪ 

కనుంగోని వధియించెడ మె, శని వారిని గ్రందు'సేయం 4 దబంతురు గానళా 
Waa: 

నున బింకం దీళ్ణుంబుగ జీ పని నొనరుపవలయు నాదు 4+ పలుకును వీనుమా!, 

మనతండ్రి శై క ఫురికొ,ల్పినం దద్వచనమునం జూల 4 విశ్వాసంబుం 

గని మన న కరమ యసక్ళలి, నొనరించున యుని యేమి 4 'యోజంపకయే, 

అతనిం బట్టి నధింతీము, నుతినంతటి కటుతీనొంద 4 మనుజర్ష భ య్ 
గఠీని న డ్ దేసి, ప్పతినిం టంధింత మిపుడే 4+ పొ వున సుప | |, 9 

జనకుని నిట్లు చేయుటకు 4 శా స్ర్రువుదొప్పునె యందువేము! "నే 
విసినడి వప్పువాండ మృదుళవృ త్తే శము నూని మదించి యిద్ది"ే 

యను దగు నిద్దియుం దగద4టంచు నెటుంగక మేరమిాటీ న భా 

జనకున"కీని దండనము 4 సల్పుట నార్టియము, శాస్త్ర మొ'ప్పుడి౯ా, ౧౩ 891 



చ, 

అయోాభ్యా కారడము జ ౨౧ సర్లము, లిప్రర్ 

పురుషవశేణ్య! ధర్యమున( 4 బొందిన నీవగు రాజ్యలక్ష్మీ నే 

. వరుసను నిన్నణంపందగు 4 బాహుబలోద్దతి యున్నదంచు; రా 

cir 

తే, 

డృబుం డింకనేవి హేతువును 4 బట్టి తలచి భవద్ధితంబుగాం 

జరంగెడు నిట్టిరాజ్యమును థీ భామిని కీయంగం గోళ వాడా కో? ౧౪౮ 892 

అరిళాసకుండ వై 4 యలరు నీతోడను నాతోడం బలువగ 4 నాతం డంది 

భరతునకుం బీయ+భార్యమాటలవిని సెనురాజ్య మాయంశజూలిన సుశ క్రి 

గలవాడై? యని పల్కి+కౌసల్యం గనుంగొని ని భరతునిమాడ్కి నే, నరయరాము 

సకును దాయాదినై 4నను యథార్థంబుగా భఫానమందన్న వై 6 1 బరమమైన 

యిట్టి యనురాగమే గల 4 దంబ! నాకు 

ననుచు నీమోల ధనువు, సత్యమును దాన 
'జేవతార్చనముల నొడ్డి 4 తీ వ మైన 
శఫథమును జేయుచున్నాండ 4 సంతేసమున. ౧౬ 898 

మంజెడు నగ్నిని గానీ, దండకవును వనముంగాని 4 తండ్రి, పలుక రా 

ముండు ప్ర, వేశించిన నుద్దండతేమును నేన చొత్తుం 4 దప్పక తల్లీ |. ౧౭ 894 

అని నీవు ని నిశ్చయింపుము, వనజా స్ప స్తం డుదయమొంది 4 స్వీ ప్రభల దను 

స్పు నశింప జేయుగతి నో, జననీ! వీదుగఖమణంతు 4 శ“ర్యస్ఫూ ర్తికా, ౧౭|| 

జట ॥ నాపరా క్రముమును 4 నాజనయి త్రియు 

సూరష్టివంశేవుణియు( 4 జూడ్కు_లలరం 
జోదష్టమంది యిపుడె 4 చూతురు గాక యం 

చనియె నంత నమ్మ4హాత్తు పలుకు, ౧౮ 896 

. నిని జనయిత్రి, యీడ్చుచును 4 విస్త ఎ్రకదుకిఖుము తీటునా యటం 

చును మది. గోరుచుకా దనయు6 4 జూచి వచించెను బుత్రరత్నమా! 
యనుజుండు లత్ష్మణుండనిన 4 దంతయు వింటివిగాడె! యద్ది నీ 
మనమున కొప్పునేని నుతి4ముంతుండవౌటను గృత్యమిావింక౯. ౨౦ 897 

ఒనరింపుము న్నావై నీ,ర్ష్యమ గొని యున్నట్టి సవతి + స క్యేతరవా 
క్క్కును జెప్ప దాని వినీ నక, బెనువగలం గుందుదాని 4 విడిచి యడవికి౯, 

చనరాదు నీకునుకా ధర్త్యనికరమును 'దెలియు వీవు 4 రహి వరధర్మ్మం 

బును బూని,_ నాచరింపంగ, మనమున గోరుదనయేని 4 మానుకే 

నిరతము సేయుచు నసద్భశ, వరధర్శము దీనిసలుపు 4 పరంగును ఇాస్త్రో 

త్క_రమున( దల్లీని గొల్సుట, పరమంబని దానిమించు 4 పాటిది గలవే. 9౮. 

మును కళ్యపమానీశ్వర, తనయులలో. నొకండు భ_క్రి 4 దల్లికి ళ్యుళ్తూ, 

పను జేయంగోరి దానినె, యొనరిఛి యింట నె నసించి + యురుతపము. గ నెక, 
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క, తరువాతం దతృంంబున, సురలోకము నొంబెం గాష? 4 శుభగుణనిలయా! 

ధరణిశుం డెట్టు గారవసరణిం బూాజస్టంటొ చేను 4 జననిని నగుటకా. ౨క౪ 

జే, నీకుం బూజింపందగుదాన + చే కద? ర 

నంశభూపణ! కావునం + 'గాగి కేంద్ర. 

పసలుకువలె నొప్పందగు నాద+పలుప్, వనికి 

బోవ నే సమ్ముతీంపను + బో నిజమ్ము. ౨౮ 908 

క వనమున కిటనుండి చనం,గను రాదు కుమార! నిన్ను. + గాననిచో "నే 
నును మన చేలొకో సౌఖ్యం,బును బొందల నేల; వనికిం 4 బోయిన పీదపకొం 

అ. ఇంటనుండి పుత్ర! థీ యే నెల్ల సుఖముల, ననుభవించుచుండు 4+ నంతకంటి 

నీదు వెంటవచ్చి + నెమ్మి. దృణంబును, దినుచు నుంట మంచి+ది యగు నాకు, 

సీ, దుఖంబునం జాల 4 దురపిల్లు సను నిట విక్షిచిపొయెనవేని + వివినములకుం 

బ్రా యోప వేశంబుం + నాటించి యసశసృతమున విడ్తిచెదం 4 బ్రాణములను 
బ్ర తుకలే నెంతమా4శగ్రము, నీనిమీ ను యసువుల విడుతునే + నఖబనదుల 

కధిపుం సొ నంబుధి 4 మాళ్యణా విస్పలాదమునికీ 'జీసీన 4 చారుణాస 

స, కృతీకీగా 2 టి , ప్థూహశ్యకు 4 నీక్షయి తగు 

పాతకము నొందినట్టు, విశశ్షమున6 బీరు 

గబ్జునట్టుగ నీవు దుభర్షతిని బొంద 6 

గలవని యె; నిట్లు దీనయె + నడుం దవీంచి. ౨౭ 906 

క, విలసీంచెడు కౌసల్య నుఖలధర్ర్మవిదుండు చూచి 4 “కీవం ధర్మా 

త జలితనచనము అలర, నలి వెజ్జా రాముంకు థల్లి బాధ ప కయలకా 59తో 
అనో 

క, జననీ! నీవాక్టమువొ,ప్పున నడువంగనలయు నైన 4 భూసతివాక్యుం 
బును మొడటి జొటం బ్రబలతం గను గావున దాని మాలి (4గొం బాలను బూ! 

చ, జనకునిమాట మోటుటకు + శ_క్లీియె లేదు శిరస్సు సోంక నం 
దనము నొనర్చి వేడెదను 4 దానకచి గ్ర్లేమునందు నేమియుం 
డనయునివెని నౌ గృహాము థీ చారుణదు! )ఖము నుండకుండెడుకో 

వని కరుగంగ వీడను 4 బంపుము దీననలిచ్చి నన్నింయ౯ా. ౨౯ 909 

వశముల నాచరించుచును + బండితుడై బహుధర్యవే శ్లయె 

వః ర్థ తిం దగు గండుమాని విశృ+కీ ర రతమొర్ల ముం బూని నోగోన న ను 

బలి వధియించెం గాదె! మును 4 తల్లిగా యస్త్మ్యదుదారవంశమం 
సేతిశయవి కనుక కములు 4 నై తగు సాగరులెల్ల నొక్కటళా. 3౦4 910 

చ. జనకునియాజ్ఞ భూమిని విళశాలఖని శ్రము లూని త్రవ్వి భీ 

తిని గలిగించ ) న్భృుత్యువ్రనం 4 ట్రై డ్రైల్గికిగా; జనుదన్నే సూనుండు౯ా 



న = 

అ యోధ్యాకాంచము = ౨౧ సర్షము. 997 

దన వితృనాజ్ఞ్ఞ సేయందగుం4 దప్పకయంచును గన్నతల్లియె 
తనరెడు రేణుక నటి 3.4 దాను గుఠారమున౯ొ వనంబునకా. 3౨ 911 

చ. సురసములై న కండుముఖ4సు వతులింకను బెక్కు.మంది యే 
వరుసగ దం డ్రి యాశయము + భంగి నొనర్చిరొ? యశ్షై నేనును౯ 

ధరణిపవాాళి కెంతయు, హీి4తంబుగ నాతని మాట న్యర్థమై 

పరలోలల జేయ దద్ధితమె 4 పంతేమునకా మతి చేసి తీణదకా. 38 ఫలి 

. నేనొక్క_ండచే జనకుని, యానతి నొనరింపలేదు శ జ్యస్టలి; నిపుటేం 
బూని వచియించినట్టి మ,హోనియతులు చేసియుండు 4టరయుము తల్లీ! కిర 

చేను శొకమ్మును + నీకుం గల్లంగంజేయవనలెనని యింతటి+వజుకు లేని 

పూర్వుల యాభార4పుంజవిరుద్ధమై తగిన యూానసూతన+ధ ర్మమిచ్పు 
డాచరింపంగ నలె + నంచుం బూనంగ లేదు తండ్రి కం కొను దల్లి 4 తలంవ నెన్ని 
మడు (గులో యెక్కు వకురాస్ట్రదం బొందంగా నర్హయా నైన నిథయంత తండ్రి, 

"తే, యాట! మయోంఠర్వులు సమ్మతి 4 ననుసరించి 

నట్టి యూవీతృవాక్టి స4మాచరణను 

నడి మహాపద్ధతిని చేను 4 గ డుముదమున 

ననుసరించెద నని యెంచు 4 మంబ ! నీవు 3౫ 914 

క. వితృవచన మనశ్యముగా, శీలి జేయందగును గాన 4 జేయకయ యస 

మతి నూరకుండం౭ జూలను, వితృహిత మునరింప నెట్టి + విప్రియమైనక, ca 

క కలుగదుగా! యని యీాగటిం బలుకుచు వాక్యవిదులందు 4 బాణాసన ఛా 

, రులయందు ముఖ్యు 635 " రయ్కుకులతిలకుం డనుజుతోడం 4 గూరిమి బలిశెకా, 

"తే. లక్షుణా ' నీకు నాకై న4బరు చెలిమి యను త్రమంబగు నీదు మహా త్తీరప్ర 

తొ పదుర్భర కేజముల్ 4 చారుణంపు, బలము లెబు(గుదు లే విత్మరులకు నివ్వు. 

క. నాతల్లి సత్యశవుముల, వౌ తెజంగుల నెజులో దట్టు+౪లౌటను శ్లోకం 

నాతతముగం బొండెను నీ, వాతెజుంగుల. చెలిని యిట్టు 4 లాడెనవేలా ?. 

క్ల పురుపూర్ధావళీ ధర్మము, పరమము భువి, ధర్మ్మనుందె + పరంగును సత్యం 

బరయంగ ను త్రము పితృవా, క్పరిపాలనమనెడు నిద్ది 4 పరికించినచోకా. 53౯ 

"తే, ధర్మమునె యా శ్ర్రయించి నిఠ్రతాంతమలరుం 

గావున౯ ధర్శ్యృమూలమై + శ్రాలు దీని 

వబన ధర్మము గలుగును), $ బరనుధర్ష్య్మ 

ఫలమునే కోరునట్టి యె+వ్వండు గాని, రం. 920 

జనకునకు౯ా జననికి విప్రున కిచ్చిన వాస తప్పం4+4బోలు నె వ్యర్థం 

బును బొంద దాని జేసినం గన నగునే సత్సలంబు 4 కన్రుగుణనిధీ [రం 

ఏను మేనును జనకుని యాాజ్ఞను దాంటంగంజాలం బ్రకిన 4 సల్పితి. గాన౯ా 
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జన కాద్దను గొని కొన! శె ,క ననుం బురిళొల్చెం బోవం + గానలకనుజా !, ర 

కావు జనరునిం + గాలుని ఫురికంపి రాజ్యముం గూ ర్పెన 4 రాను! నీకు 
న సెడ్ గాదు రాగమైన న మి ,మయధర్మమునె దగ నా శృయించిన కుబుద్ధి 
దీనిని మవూనుము $ పూనుము “శే సాబనీకినె గాక 4 కన్యమైన 

te) గొంయుడే నీతి 4౫ నింగమిోంనో నీపగిదిం ౫ (గ్రరస్టము. బూనథవముదు; నాదు 

బుద్ధి వనుసథి రించి 4 పూనుము నథునంగ 
స న్స ము మ 1, మలిన 4 సనుజువ వం 

wi నుగోల జననం + బకికించి తలస 

క్క. కరియుగంబు 4 మోడ్చి సలీక రల 928 

"న, అనుముతింపుము గల్లి ! సొ 4 ననగ నుసము 

న సును; బోన్రచున్నా (స వఫ్గెనిి నాదు 

పాణములళి" ము వ్ షో 4 నానక్ 

మాని పవ లు నయ మేన 4వ షు! ' గణ. ర 924 

శ నామాట న dew, అయనం యన్ మ్ల సీబరు + 'గాకరుము తన్లీ | 

నానూటభ రగ గ్ల, నీరు జని ప్రతీ; స దీగ్చి 4 శీఘ్రను మరట౯ా. ర 

చం మునుఫు యయా. సోగ సును! విన నాడీ య? నంతరంప జా 

గని వైపుల బొందిన (గ నొ ననీయించి చతుగ్గ హొగిముల్" 

జనని! యయోాగిన్దిం 'జీరనను 4 సొప్టంచమునం'దె ది యడరచియుంచుమా 

ఫఘువతరదు ఖు మ సAA 4 Te Ai 'నేస్యరు ౧తచి. గ్గ స. రోజ. ఏలైగ్ 
న | 

క, బసకుని యూస్ధను వి , వనవాసము సలిఫి ఫురికీ 4న గ శురలి; భూ | 

ఫ్పుని యాజ్ఞ 'దీక్చు'సి నా,కు నోక్కనికి కాదు కీ గ్ల 4 కుకా ముఖీ నారుళా, 
din 

చే, జని! నీకును సౌమ్మి టిని సుమిళ్న 
కురు నమానముగా వన్న శని సును సను 

నడా నాక వుం రోము థీ నొడినురిగీ 

యిపుకు "తది గాజని 4 యెంచు నదిని, ఈ౮ 928 

సీ అభి పీక ముస కయి 4 యనమల నర్చింపట సమకూర్చినట్టి ౫౫ 4 సకబరమ్యు 

పూజార్థవస్యువు నో జననీ! యిల వికువంగాం దగు వీని 4 విడిచి దుఃఖ 

మంతేరింగ మునం' జయత చి భూ తయా నొనరింసంగా ధర్ష్మ4మునె దలంచి 

జీను బూనిసయిట్లి 4 శానళ వా సార్ధబుగ్గిని నీవును + బూని నన్నుం 
ఖ్ లఖ 

కే, బంపుమన,; నిట్లు ధర్మ స్థిమై + సరనుగి గ్య 

సంయుతీంబయి మిగ: నిశ్చయము దోంపం 

'జేయంజూలిన కయి యొసప్వు * సాయనుంగు : 

సుతుని మాటల విని తల్లి + శోకమగర, ర 929. 



అయోధాక్ట్రకాండము - ౨౧ సర్గము. 389 

క పెనుమూర్చ మున్షినవిధం, బున నుండియు గొంతనడికి 4 బుద్ధి భ్రంశం 

బును వనలి రామచంద్ర్రుని?, గని యిట్లని పల్కెం బుత్ర$కా వెను మింక౯,, 

ఆ, పీన్నటనాటనుండి నిను 4 బెంచెడు ధర్మము బట్టి గాఢమై 

యున్న సుహృూద్విశేపమును + నూలొ_నియుక' దలపోసి మూడ నా 
యన్నరొ! నీకు. దం డ్రియెటు + లట్టులె నేనును బూజ్యుఠాలనై 

యెొన్నంగ బెద్దనే యగుదు + నిట్లగుటం బికృవాక్యరీతిగ౯, ౫౦౪ 981 

క. నామాట త్రోసి వేయగ, రామా! ధర్మంబు గాదు + రమణిపలుకులకా 

ఈమాడ్కి. నడవిశేగల, నే మది నంగీకరింప 4 నీయ ననుజ్ఞకా. ౫౧ 982 

క. ఘనకోకంబునం గుంబెడు, నను నిటు విడనాడి పోవ 4 న్యాయము గాదో! 

తనయా! నీవే నాచెం,తను లేకయెయున్న జీవిశంబిల నేలా? ౫౧! 988 

క. పరలోకమేల? యింక బొతరులకు నాభారనుగుచు 4 దగు పదమున నా 

కు రహిక౯ా సధ లభియించిన, సురుచిరమగునే, యబేల? + సుధ నాకింకళా, 

ఆ. అములమోదమిచ్చు+నట్టి మహార్షోక 

మాదియెన మోాంద 4 నలరు లోక 

తలిం జెలంగు ప్రాణి+తతి ముందు. దోంచిన 

క్షణము నిన్నుం గన్న 4 చందమగునె!, ౫౨ రిక్ 

శమ, ద్విరద్యగ్రాహులు సాధనంబులను బం+ధింపంగం దామెంచి య 

క్క_రి వారింపంగ6 బూన్కిమైం దనదు మా+ర్లంబుం దగం బొందు కుం 

జర మెక్సైంతొ తపించు తల్లి! కరు ణా+స్ఫారో కులాలించి భా 

_స్కరనంశా గణి లొంగ వోక తనమా+ర్షంబొంచె సంరబ్బుండై_ FE 986 

జ, నునుజు లలాతముల్ గొనుచు 4 మార్లము దప్పంగ నెంచి యడ్డగిం 

చినం దవువుందు( జొచ్చి వెతం4చెందు మహోగజముట్లు తముండుక 

జననియు దీనవాక్యుముల 4 స్వాంతము దూలంగ6 జెప్పి యిుడ్వుంగా 

నినియును జూచియు౯ మదిని 4 విపహ్వాలభావము నొంద కాతండా 

రిని గనకాత్యధర్మమున. 4 బెంపున నిల్చెం దదేకనిష్థతోోళ . ౫3 987 

రీ బ్రంచుమించుగయ బ్రజ్ఞ$యె తేక శోకించు తల్లిని; దురఖాభి4త పుండ గుచు 

ogame? జః 

ఖ్ క్! ల్ క్ వళ "(4 న లి గ < ౪ చం ఏడ ని శ 

నైరి వోల్కా-ఖ రపోహ్యుమానో మహాగజో ఛ్వాన మను ప్రవిష్టః -అని గోవిందరాజులు 

యీపద్యము వాాయంబడయ. 
ల - నా కొన గం = 

1నరేరి వోల్కా-ఖి రఫోహ్యామానో నుహాగజో ధ్వాంతే మన్నుప్పవిష్ట్రః -అని మహేశ్వర 

ఫీరులవారి పాఠము. 'ఉల్కా-ఖిః అలాతై కి ఊల్కలనలగా6 గొ జువులు, గో విందరాజులవారిపాఠ 

థి 
ల్  పొఠమున ) సీకటి! సంంగ్గః 

మున “అధ్వానం” మార్లమును అని. మ హీళ్వరతీర్థపాశమున ధాష్టన్లం కటిని అని సం ౦సములేక 

ఇఆండుపాఠము లున్నంగున రిండుసద్య ములు (వ్యాయంబడినఫని యటులగు నది, 



గ్ / (} : y ne ఖీ $4 ఆం ధ్రల్రీవొశ్రా మాయణము 

నేశ్చః తిఘ్ముని ని 4 నంణీయుం జాలితో 6 గనుంగొని ని ధర మా+ర్ల స్థితుండు 

గొను థన క్యసేం+కటమున నాఫని క్రై న నునుజుల శే తగు; నటు 

వ్యణా! నీకు నాయందున్నఖనిర్మలముగు 
జే, భ కమును నీ లో తోసంటు 4 బొగుగ. నెపు 

న నెయంగుదుం గన  నొయ4స; స పంటు రగ 

కంస దరు ENE) "ao 4 యిట్లు నొక 
we” 

౧02 గలుగ pay 4 చెందు దీన wp గ్రని 

DY: హొ కమ్ము GI ANC 0. ట్య టే 

ఏసు న్శ్చు' ఖగ (ముస కు4గ ఎభూతీములగు సౌఖ్యాదుల నువయంబు4నం.వం జీయం 

గం గారణమ్ములు 4 కాలు ధా కాను ముబని ౧౧ స్ప పం+చముస న్ళ్స 
తము బర 5; నని ఎయునా4ధిర్మ్మ్థా ము! సందు సంస్థితీనొంది యుండు యో 4ంపథ ర్ష్య 
మన్నిట కాభార థీ మయి యురిషు నిందుః) శ సందడియము లే 4 దంగ నొక్మ 

భార్టయ నళ్వి(ము ఛీ సరహధి న్న ౦బును ననుకూూంయయి కామమును, సువున 

కే. వతియునయి యగ ముస జట్ల భోం Cc AONE 

'జీయునో యుక్కథర, ము ప్లే యనుస. 
తెవముయి సౌఖ్యాదమునను న కస్థంబుం గొను 

ముఖ్య పురుసూర్థనము1 సిం 0? నొంవలటీయు. ౫౬. 939 

వీ, క్; 0 'దదాన భీ నటు నో థ్ My వముముణను వరాందు ఖీ క్ రము బ్లి 
పూన స ర ము గాదు 4 సూజ్యువూ ఇ ఖ్ర్మ్మం బు సిద్ధించు కమం జీయంబూన 
నడు; "ఫం (ఇంటు ఖే 4 కల యగ కావుములొ పుట్టించు కార్యంబు.4బు*సశామి 
నేతల! యని యందు వే లోకము; న సవలార్థసరాయణుం4 2 న నసపండు 

క డే వ్య్యుయగుం గావు్యరనెయు 4 ద్య ముగ6 న య 

Yow ట్రాళ స్త ని ONE 4 4) |” గా, న 

నకు గుసుండును గాజు జ4;వకుయతిందు 

నగును; వృద్దుండు Sa ఉమ్మ్ | శ యరను మూంజ్త, 2 (10 
అల్లో 

క్ర అభి Cup" uy వామును నో moe, యు చెరూదంబుననొ కొనుటయుందిగిమొ ననజో 

స్పతీన సజ 'వేర్చం వగునను, నతి సెప్విధి నాజ్ఞ వేయు 4 సునమచద్దానికొ. ౫౮ 
క సనియు ని చేయ:ంవగు నీ, మనుజుం డద కూ రుం టి వట్టి 4+ మాటను చాం జీ 
ea యను బుూూసకుండుం (గు *ఇరుం, డనుగానే యేనుం? గాన్ర్ర 4న కో బిక్ళ నాజ్ఞక". 

క, ననవాసము చేనుకు ట్స సన" అస నునుదాం గస 4 దగునట్టు లె "జ్ 

నొస jt ఎంచి నిం ర " స్రకీనను సఫలతీం గాంచంజేయ 4 న్యాయము | గానక, 
Were ere 

Fr Or, | ergs rT) శ శీ || " శ ఖా. 1 గటి a ep Re 44 Ce బే" "i er ౩) ఫ్ I (1 న్నే గ్గ ip ఎలోదయేషు,' . Ws, స సర్వే సు! రసం 
wo Cp 

శయం పు ఖభౌర్యేవ వళ్యాఖిమలో సుష క గై = అనిమాఎము. దీనికి కోనిందల నుౌహీళ 6 sb 
RPE యిరన / ౫), యయిజినది. వ్యాఖ్యల స సస యు సర్మిగ్భ ౫ 9) cE (సాయ (1 ఉన గ 



అయోధ్యా కాండము - ౨౨ సర్లము, add 

"లే. అట్హులో"నరింపం జూలీ 4 నెట్టు లుందు 

er 

క 

. జీవీతం బల్పశకాలికశస్థితిని గాంచు 

నొప ప్రతిజ్ఞయుం బూర్జత 4 నం౦దునట్లు 
చేయవాండను నాయనా 4 శీ తివిభుండు 
భరతునకు నాకు నొడయం డు4తృరువుచేయ. ౫౮ 944 
పెనిమిటి కౌసల్యకు గావున నొజ్ఞను మోజు రాదు 4 వోల జనని కా 
తని తోడిదె గతి ధర్మను,తనితో సేహావాసమనుచుం 4 దలంపుము వత్సా! 

. ధర్మప్రవర్ద రకళత్వము * నొంది పూర్వులకన్న విశేషించి + తమను దనకు 
నియతమా పథమున 4 నిల్చి దిక్క_యియున్నయట్టి ప్రాకేశ్వరుండిట్టు లిపుడు 
బ్రదికియే యున్నాండు 4 పట్టపురాణియె తన రారుచున్నది 4 జనని యిట్టు 
యుండ నీకా సల్య 4 యురుతరకరుణ చే. ₹ దనయునితో గూడి 4 వనికిచేగు 

. దిక్కు లెనట్టి విధవజా+తీరున నెటు 
నన్ను విడనాడ లేక కాశనలకు రా 

గలుగు? గావున నాకుం గ్యానలకు నేగం 
దల్లి రో! యాజ్ఞ యిమ్ము నిళతాంతేకరుణ. ౬౦4 946 వ్ర 

. వనుమింక చాహిత్రుండు చెప్పిన సత్యమున యయాతి 4 విబుధపురమునొం 
దెనొ మరల నశ్ల్లు నేనును, వని. బదునా శ్రేండ్లు గడ్వి 4 నత్తుం బుగికికొ. ౬౦ 

పురికి సుఖంబుగ వచ్చాడు, కొరణిని మాకాశిషములు 4 గావింప్రుము ధ 

ర్యరతి౯ మాని ధరం గొన, నురుఫలదయశంబు విడున 4 నోపం జుమ్తా!. ౬౧౪ 

దానికొణకు నధర్త్య రేబుం థీ బూని తుచ్చ 

ధరణి "నేం బొందంగాం గోరం + దలయప ననుచు. 

బలికి నరపుంగన్నండు తల్లి + కలశ మాన్ని. ౬౨ 949 
వీనతల్లి ప్రేరణంబునం, బెనుదండ కవనికీం బోవ 4 వే నిశ్సాయముం౦ 

గొని " హోదఘనకుం దననుత,మును జక్క_ంగం ెలివి దుగఖ4థమును బోకా ర్చె౯, 

"త్ర వారలిద్దజు నీరీతిం 4 బలికి యూజు 

న్నీ 
ఫై 

డించి త్రల్లికి ముందు స్యముంచితముగం 

జాం బ్రదఖీణమును జేయ? 4+ దలంచె మదిని 

బయనమున కడ్డి వాల శుశభంబటంచు, ౬౩ 951 

ఇరువదియొకటన సర్లము సంపూర్ణ ము, 

౨౨ = వ సర్షము. 

నో + స్ టి, జ అట, న ట్ర ఉద్, hh 
బడని దోబమును ముండు వోంగొటుటు, అంచి. అతు విరి మ i చ్రురుం- 

. అంతట దుకిఖంబున న ,తర్టింతము దీనుండయి యతిశథయంబుగ రోపూ 

శ్రాంతుండ శయి భయవసణివల నెంతయు నిశ్వాసవితతి నెసంగ విడుచుచుక్ + 
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క కోళంబున నేశృంబులు, దీవింపుచు పిటివి వి గనంగం + దీళ్ళ్లూ గ్లూళ్ళతియొ 
'తాఫంబందు (న్ ) యూనుజుం 'బ' పవిటూసుం గని రాను+భద్రు, ౦ డలమికొ, ౧ 

చ, నునసు విళుద్ధి నొందుచు న+మానుషశా క్దగకా య. 

ట్రన్యెం గవాం! నొకొఆకు 4న దిన శోశము నింకం 'బొయుమిగా, 9 954 
క. జనకాదుుయొడ నీకుం, గనుసట్టిన రోపషమును ద4౫కొ పిడిచి గనం 

బున ర్య మొండి యుళ్చేవ,ము నిలిషనను వవమళినిని 4 బొంగక యింకళ౯ా, 
రో య్య శేకుముగు హగ్హ ము గనీ యి hes బట్టాభి పే సగి4మే యగు నిఫుడీ 

స_త్రనమున నాకని నాయ శముత్రిం గూర్చినట్ట 46 యాభరణముంకొ, 9 956 
చ, శ్వరగం నర్టిజంపు మేసని న$పాయము లేకయ చేమ నునచ్చునో 

కొరయునురాగ మొంది యం) 4 కారము పయంగల బూనుమింక్ 
సరుగంగ ను రే మే stan నటీ నుహాటపి కిస్ట ఫ్ర పోవ "నే 
సరికరషం. క వెలసి ౪: నచ్చునొ దానిని గంటు గు నలల, ల 957 

క, సొయభి' భీ కముసకు mr, 'నేయెవస్తువుంం గూర్చు 4 నీహోందిన నా 
యాయుత్సాహంబుబ నిట, నాయుత్సనమావ్సీ యడవి 4 కరిగెడు ఫనికీలా, em 

క, అనునె న వల్క.లాదుం, నొసంగూ ర్నెడు శార్యమందు 4 నొగి నిల్బుము; నా 
కునగునాకో యబిపేకోం,బని మదిం దవీయించు శ్రల్లి 4 సిం న్్ గద, ౫ 

కే, చేను నీతో, యోజంచి 4 పూని రాజ్య 
మును శ హంతుం. మురలనంథ4చ సదు సంఖ 
యంబు గలుగక యుండ డీ4 మని పలుకు 

థి రృమలవడునటు ఇప్పం4దగుం గుమార!, =. 960 

జర్ర జననికః గెసల్యకు బత్ళ,సనుగులీ విపనొప్ర రాని 4 దగుట స్కపికీం 

జని వచ్చు రాము డీచటిక్కే నని సందియ మొందకుండ 4నట్టులు "చపుమా, ౬ 
సీ, కెసల్యకుంగాని 4 క కయికీం గాని నునసుణయందను$ మాన ముందు 

సంకేదు! ౧ఖము కల్లి 4 + నటులై న దానినే తణమువేశీంపంగాం 4 జూల నింత 
అ కొప్పు న న(ల్పంబగు' 'నవకారమైనయ నల్లుల శేని 4 య క్ట తండ్రి, 
ప! 'జలీనియు 4 కోని యొటుం౦గక క్రాని చేసీనయట్లు ॥ జీనెడుంగ 

ఆ. నిజమె పలుకు మాట  నిబుకప గలవాండు 
_ సత్యశార్భ్యయుతుండు 4 జనకుం డిపుడు 

1 మాతొ స్రీ సాం యంగా న నస్య్యాశ్ నవి" “0” ఫ్ర తగా రు! అనిముగ ము, దీనికీ వ్యాఖ్యాత ॥ 
లిద్దలు వేలు జేటుగ నటి ప్రాయము భిచ్చినందున "రకం ఏద్య ఘు 1 శ ఈ గులు గలది న్యాయం. 

బడీనవి, 



అయాధ్యా కాండము = ౨౨ సర్లము, 843 

ప్రతిన ( దప్పునేని 4 పరలోకమును బొంద 
పోలన నెడి సాధ్వ4సంబు నొండె. ౮౪ 962 

క, కనుకకా నౌ ప్రియజనకున,కునేమియు భయంబు గలుగ4గాడదు వినుమో 
యనుజా! యట్లగుం గాక్కిప్పని నిలుపకయున్న నతేని 4 స్వాంతంబునకుకా. ౯ 

క వరమొసంగితి. గై కకు నాావరమిటం జెడిపోయె సత్య వాక్యము పోయె౯ 

బరలోకము గన నని మది, బరితాపము గలుగు నద్ది 4 పరంగునయేనీ౯, ౧౦ 
"తే. ఓర్పుజూలక తవీయింతు 4ను గ్రభంగిం 

గాన సోదర! యిాయలం+ కారిపీధుల 

విడిచి ల్రీఘ్హమె యిటనుండీ 4 విపినములకు 

నరుగ. నోకుచు నున్నాండ 4 నాత్మలోన. ౧౧ 95 
చ. వనమున శిను బోవ నృపావర్యుని పుత్రిక కైక వ్యాకులం 

బనునది తేకయే నప లార్థయా నాచు. బ్రియాత్ర జూతు నా 

యనుజునిం బట్టభద్రునిగ 4 హర్షము మాజి. 'జేయంగల్లు; నిం 

క నజినవల్క_లంబులు ద4గ౯ా జడలొప్పంగ నేనుం గానకుకొ, ౧౨౪ 966 

చ. అరిగిన వెన్క గై కనుది 4 హాయిని బొందు నుపాయమెంతయో 
యరనసి ముదుళ్సవంబు చెడు4నట్లుగC జేసినముంథరాదు లే 

కరణిని జి _శ్రతాపమును థీ గాంచల రాదు కృత ప్ర ప లీజు డై 

ధరం దగు తండ్రిచి చిత్త వును తాపము నొందయలరాచు లత్మణా!. ౧౩ 967 

క. వనముల కరుగం దగు నింక, ననుబుడ్ధి యు నాకు గలిగె 4 నద్దానిని బే 

సిన వాండ దృఢతరంబుగల గనుకకా శృనుపటుస రాదుగా యాబుద్ధి౯ .౧34 

క. త్వరితంబ యడవిశేగెదు నరయును నీచి త్తమందు 4 ననుజూ! నన్నీ 
పురవరమునుండి యడవిక్కి నరుగంగా 6 చేయ; ద_త్త4నుగు రాజ్టింబుక్, ౧౪౪ 

లే, నురల. ద్రిష్రంచుటకును స4ను_స్త సభ క్త 

లలరు చె వం ఫూతువే 4 యాసనటంచుం 

గక యిందులకుం గాదు 4 కారణంబు 

ననియు దలపోయవయ్య! కు$కా ౫ బుద్ధి!. ౧౫ 970 

కాలచోదికమె యూ+కై కకీ భానంబు కాదేని నాయందు. 4 గరుణ గలుగు 
నామెకు నన్నిటు 4 లాసదం గుందింప బుద్ధి యవ్విధింగల్లు? 4 బుద్ధికుశల 

తేన మార్ల వంబున( 4 దగువాండ పీవొట యోజింపు మనమునం+దొక్క_సారి 
యింతకు మును పె పెప్పు+౪దే6 గాని తల్గులయందు భేదము నాదు 4 నాత్మ యందు 

"తే, గల్లియుండిన యదియె! యాళకై కక దన 
తనయునందును నాయందు. 4 దలంచి చూడం 

(గోోధముండినయదియె! నె4క్కొ_నెడు దైన 

వక్ష మేగాని చేజులే + దని యెలుగును. ౧౭ 911 

cr 



344 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రానూా। Horn 

చం మునువటేనుండి యూమేయుం (1 ఉమా నము సంబం చానినో' 'ందియు 

న్న నను నుహోభిి"సే.కము యక్ రము కొనల కేగుట ధనా 
Te 

ననుచు ౫ రోరవాగో సము?) 4 నాహుట నినా స; గ క్. స ను రగు గే 

ప్ప నితరశాంణంబు ఏహ్య భంగం) నెన్నీనం గొన చేను జో, ౧౮ 979 

ద సాధు ధుస్య భానంబు + మ్మ టె యకుంజన ॥ ముస నయాాడి గళ వళ యును 

గలిగి యుస్నట్టి మాక య్ య యని సీని ని య'స్ఫుకామిన్న శి నూ నొ (ని 

తేన జిదుట"నే + యట్లు వన్నుల నసింంంగాం న్ుమాట1ు 4నార్టీయమెడల। 

బటుకంగ నేర్చు! నే! 4 పలికెను Xs ముట్టు ESERIES ళీ గారణంబు 

"నే, నీనిగగు "జ వము; చల్లు 4 Dr 7 తేన 
ha ri 

ది నసుహీమము నెటుంగంగల 4 నగనముగొను 

భూంనజాంంబులం ద గది 4 ఫూ న్ సీంము 

పనికిం బ్రశివాలియె "లేదు + స్పన్థ ద్ద. ౧౫; ర్ట 
fy} 

క నర్రగత రాజ్యుము భ్ పసును, ముం కీ యమున స 4 సిగితేగి సుగం గ్ 

చ_గుణయు మూరు మా ళ్ళ ౧1ిపవ్రున చ” సములు 1 పీ శు 1; ోయలాదా,, 

సీ పొచుషమున దాని + సారింసగు దా యనుచు నేం జోస్పిన 4 smog 

భలము బట్టి యె 4 సరికించం గుం గాని 'నీలటుపిటంబుల 4 పశ్వముందుం 

“దలియంగా రాదు నూ 4 సమయమున రంగ” ముము్లి బీ కస్టం యని 4 ము సడ కొత్త / 

కోడి | నికరాలిమీ ఈ యగునని చిన a సకొంమున బీ 4 గన్సంగొని న్ 

జే, సుగముగ గగ ముందుగా సది 4 లయగా! 

వెనుకన “న వము (=. న మును ౫ సంగ 

ముందు నూకి న ఐొరిం పసం త బు ము నవం? 

శాన బాను మాస 4, గిరిం టల, me 977 

ఆ, జనన నమురణము ను 4 oN om 

స ష్టసుఖముగ క్షు థీ సలా ట్ 

ముమును నుటియు నివియు 4 మొుషటుగొంగిం కూని 

త్యాగ్ధములగు | జ . సములు, 94 రగ 

మ. శోగము ౫ ంబగు యోగ సూాని కగు నగా భేయముఖ్యుల్ మునీ 

శష్టణులా బె నమునధ UG) నీకీతేంు'న 4 సః స్మ wy |. 4 లీ టి కల 

భిరగ౯ా నూను. wT: గాగముఖ్య వకు? శ vo సీట్ నో "నిశ్వము 

[ ఫ్ సన్న స నో కన స | CE యమో" క. TY) సస తః ం PF యో న! గ్ srg a, | 1 ర వో 
fy | ( 

న్ [1 fh ద IR తే. WHO వుం ముం Ani oes ష్ rr ॥ oy Cn Oy Hr mot yg “mE 

వంబడుట సీసుక్టముగా స్కానులుడినది. త్మ ణన Ay ము తట కసుండు దైవగతి 
wee ॥ the fhe 

దుర్గం మ్య మనియు 6 బురుహ్న పయత; ఘు పొనీ సాం” దనియు బోధించుట తీనిసా ౦ గ ము. 



అయోాధ్యాకాండము = ౨౩ సర్ల్షము, 84ర్ 

ర్వరపై "చాయంగం దూలిపోయివింకో “దై +వర౦ిబే సమర్థంబు సూ. ౨35 977 

క, ఆరంభించిన పనినీ ఛారణిలో మాని మున్ను 4 దలంపని పనియే 

దో రహీ నాకస్మికముగం గోరనికోర్కి గ ఫలించి 4 కొమరొందుంగదాం 

క, వినుమిద్ది 'చెవకృత్యుం, బని యెజుంగుము నేను నీకు 4 ననువుపజెడు భం 

గిని జెప్పిన యీబుద్దియె, యనుజ! యథార్గంబు దీని 4 యవలంబమున౯.. 

కే. ఒకరి యుపదేశమే లేక 4 యుద్ధతిం గన 
కలరురీతిని నేనె నా$యాత్మ నడంచి 

యున్నవాండను గాన సో+4యుత్చనంబు 

నిలిచినను బరితాపంబు 4 గలుగ దిపుడు. ౨౫ 980 

న. కనుకకా నే నుపబేశిం,చిన యిీబుద్ది బలమోవు 4 చెంది. నితాంతం 

బును బరితాపము విడిచియె, యనునున నొవుతము నొందిశ$యనుజా!యింకో క. 

నీ, అభిపే.కమునకుగా 4 నమరింపంబడు నలంకా రాదిబహుళ కా4ర్భముల నిలుపు 

వభిపేకమునకయి4యనువొందం గూర్చిన యీకుంభగతజల4మెల్ల నాకు 

బట్టాభి పే.కోత్స4వస్నానమునకుం గాకున్నను మౌనుల 4 కెన్నందగిన ' 

వ్రతకర్త్యమునకుం గా4వలనినస్నానార్థ నుగుంగాక, లక్షణా 46 యాన్ఫపార్హ 

శే, ములగు ద్రవ్యంబులను గూడి 4 వెలయు 'నిద్ధి 

అ జలము నాకిది యేల? నే 4 జలకమాడం 

గక యేమేని యనుమాన$కలితయగునొ 

శిందుకొని నీట స్నానం౦బు 4 పేయువా:ండ. ౨౭ | 9982 

చ జలక మొనర్శ్భి నున్నియతి 4 జూనుగ సార్థక మొందంజేయుదుకా 

గలంగకు, వ్యత్యయంపు గతిం 4 గాంచెను లవ్మీయటంచు లవ్యణా ! 

యలరును రాజ్టు పాలనము4నందును ధర్మము; సిద్ధినొాందుం గా 

నల నిలునం దపంబును; గ4నకొ సద్భశంబులె యివి్టీరెండునుకా, ౨౯ 988 

కే. దూరదృష్టి విచారింపం + దోంచు ననని 
_వాసమే సత్ఫల సృదళమై సమధిక 

ఇాంతికరమగు నంచు; ల4క్ముణ! యొనర్పం 

బూనినట్టి యాకార్యము6 4 బోనడంప ౨౯4 రర 

క, వీనతల్లియె కారణమని, యనుమానము నొందం గూడ + దామెయు దైవం 

.. బునం టబ్రోత్సాహితమ్రై కడు, ననిష్టములు పలుకుచున్న4దని తెలియ(దగు౯, 

కే. అట్టి పినతల్లిం బురికొల్పి4నట్టి దైవ 

మునకు దాద్భశమాహోత్య ఫ్టోములు చెలంగు .. 

44 
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We లొ wf ననుచు సెళ్ం తి జేను నీశవ్రను నెలటుంగు 
నట్టు గావున గ క న4కుళలం నగదు, 90 986 

fey స Tt ty wr eae a శ hy, ) . జీ ml | ?నువది ౧౦౫౪న సర్షము సంపూగ్ల ము, 

Whitest 

CE సర్లము, 

ణః LE ష్ స se గన తనంత ల కు గ 1. 41 sy శి 0 |. శ 

క్ ny tC / (| ల MOTD ల 0 సరయు hip. ఇ్రరుం- 

క అన్ నాము, కి సు నుకిరు, విసి లలి ము ఖుంసస 4 విధమది వనజా 
జో + జ we watt F కస్ట ఖం ఇళ్ల Caw సో aig" లే జ్ 

| బ్ 
బి pi || wht శ క fa i వ 3h “0 ty 5 శీ నా || ye 4 Ty ము ఖీ సండ్ర యు WY గ (7 1 ట్ # | “ టీ 

iy ehh 

కం నిరగము యర శన గ) “CAN సంతనంబు 4 వసుధ వికిచి a 

కరవ ముల) నిజసిం షం, నుగ సు సొ కి he “wn నమూ 0 IE, అ) (92 

గు ఈ రంటి గుధస్టవ నుస్థలిం, జరిన యం. కరం స్ టక వు 

పరువము మో సంణను చేల ముంజ మదినిం 4 జీసీ యనందుగా, గ 
క గను భానుటు ము కీన సం ౫ థ్ సుభ వన 5. డ్ స్గినొం వ (4గాం ka టు లం 

బుసల సక్కిన సినుయునగం, లును బోను నూ స్పసు 4 భరాకితరముగల, 
నీ కుపిశసింప సిం మనన రము సీటీ భయంగంముయి 4 ఘడి భూక్ట 

రాకున్న యాసు సు త్రైసం గ్ వ. ఏస్టు, ల (1. మి; వా స్టళవంము తొండ 
ముము సీదుబ్బు ణి 4 నసషముం 4 జీన్ హు (1 Un సను 4 స్విశిరము నప్పు. 

దసము గాం బై గళ్ళు కంది! కనును స్పృ్భృశిం సం(గ యును దెప్పి 
నె చి గ్యకొంటి ము ౧ నా్ట్రనగాయ 
న నుం బర్బుం జీ యుదు 4 నళ . 

బట? కి జనకుని సూన్ఫృత4 సాం సం 
థర నుడ్లాని సికీని హోని 4 తగులుననుచు, రో 99 [ 

చం నునుజులు నీవు ధర్మమును 4 మూనినం చామును దాని జేయ కీ 
ననముు పాలు 'సేయంగల4వారను నంకను భోం “0 మూ 

నరము ax సంభ ము 4 స సతు ంటుట. యు సమా నె టై 

ట్లనిన సమర్థతం ద సరు(నట్టి సృ వేశం ఏవ రాధువా ', 2 992 
స, ఇట్టి నీవును దుర్భల4 మే మః WC M9 

దైవమును బ్రబలంబని 4 తీగ నచించు 
టకేయ (భ్రాంతిని బొందిన4యట్టుబు న్న 

దనుచుం దోంచె లేకున్న నిశకాడు కుట్లు. ౬ 998 
న. 

1 WR ye poets gps a4 CLIC TR 

ర్త కన ప్రసం గన లోకి స్యాన ఏం? యాంతి మూరు, రఖుద్యములోనున్న్ల యర్: 
ము సొ వానిఖాపరేంనుండీ గ హింపలుడినదె, 



అ యోధ్యా కాండము = ౨౩ సర్షము, క్రిత? 

క బబహీనుల శే దైవము, గలిగించును నన్ముకంబు 4 గావున వానే 
అలి గ్ హీయింతేరు పౌరుష, ముబ మూనుచునుణియుచె దై వథము సదానిరతి౯, 

ఆ, తనయచే షం దీర్చు4కా నుచుండు వేట్ొక నునుజు నొ శ్రయించి 4 కనుక నద్ది 
మిగుల దీనమైన4దగు శ శ్రీలెనట్టి, డానినేల పొగడం 4 ఫబూననితీవు ?. ౭ 995 

క, పాపాత్తులై నె శె కయు, భూప తియును బాపులనుచు 4 బుద్దిని రామా ! 
ఇీపారదా యనుమానము, వాపులునగు వారిదైన థీ పనుపు వదలినకా, ౭ 

* తై ధర్శ హోనియు 3 నంతమాళత్రంబు గలుగ 

దంబయును జనకుండు ధ+ర్హాత్శులట్టి 

వారి పాపాత్తులని యెట్టి, భంగి సంశ 

యించదీవని యడుగుదు4 వేని ? వినుము. ౮ 997 

సీ. ధరణీతీలంబున 4 ధర్శ్శ ౦బు వెలుపల వ్యాజంబుగా. గన ఉబణి చి దాన 

దనుశౌడుకార్యముల్$తేగునట్లు సాధించుకొనువారు, నుణి ధర్త,4మునుసమాచ 
రించెడు విధమున 4 నంచిత వేషంబు ధరియించి తవువగు 4 త్ర స్పులెల్ల 
దాన' నాచ్భాదింపం 4 దలంచి యుట్లానరించు నారును, నెందణో4వజలుచుందు 

తే. రై సీకును రాము, పట్టాభి పే, 

మొగి నొనర్పంగ6 వు మెణయ( 

బెకి స్య్టాయంబు. జూపుచు 4 వా_స్తవమున 

విప్రియము నీకు జేసెడు 4 వృ_త్తిగలిగి. ౮ 998 

"క. నీయభిపే.కము నిలుపంగ, నే యెంచుచు నిట్టి దుష్టవృ త్తిం గనినా 
రీయది 'తెలియదొకో? నీ కోయన ఘా! నాదుమాట 4 నొక్క_టి వినుమా !.౮౪ 

. అభిషేకమునకు ము+4న్నల తల్లిదండ్రులి భంగి దుర్శం త్ర ము4పాయముగను 
"దేయం. బ్రయత్నించి4య యున్న వారలు కాకున్న చ 'సహాు4 కాలమునకు 

బూర్వమే వరమియస్ట4బూని వచించెను గాన నాతండింత 4 కాలమోయ 

కుండునే? యిచ్చియే 4 యుండు నీకై కయు నడుగకయుండునే![[యరయు మిద్ది 

ఆ, వరము నిప్పుడీయశ4నలసీ నచ్చుటయును, గలుగదింక పీఠ వాతలమున 6 

బెద్దవానినిన్ను 4 విడిచి నీతమ్మున, కతులరాజ్యునూయ 4 ననువుపడునె?, ౧౦ 
ఉ. అన్నను మాని తమ్మునకు $ నాదృతి రాజ్యము నీయంబూన6గా | 

.. నెన్నుట లోకులందజును 4 నెంతయు ద్వేషము జూపువారు; వా 
రున్నలి మోజు నిట్లిపని + కొప్పిన వారిది యెంతీమూ త్రమో 

యన్నరొ! యోరగింజాలం గృప 4 నారసి నన్ను వ్షమిరపంగాందగుకా, ౧౦౪ 

చ, జనకునినాక్యపాలనము 4 చక్కనిధర్థము గాదె! యంచు నీ 
వనుదువయీని? సాధుమతి4వై నను ధర్మము దేని బట్టియో 

శ దీనియు త్తీరార్థయు వ్యాఖ్యాతల యనతారిక కని 'తెలియసలయు, 

+ ఈవద్యమునకు మూలము వ్యాఖ్యా నాభి ప్రాయమే యని తెలియందగుః 
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మును, బి జే దక సయినను 4 బూనిన య్మలి యిస్వ్య డిపిషీధి౯' 

ననముం కేగుటొన్చునను4భంగిని శీవము నొంది యున్నదో 1. ౧౧ 1001 
కే. వంమోాహాము శౌంది నీవిట్టులున్న, ఇ వాడివో నాకఘుమాశ ము 4 వసునుతీశ్ల 

వాకస్టపాఎనధ ర్మ చే4నరుసని స, ద్వేన్యముగ నున్న'దీ కొని4 వి ,యముగొదు, 

క. పొరువళ్ళత్యింబునం తి కారము సేయంగ శక్తి 4 వాయ వ్రు వే 

ణీరమణుం డిపుకు స్వ ప్రియ, దారకశంగతుందు. గాన 4 ధర్మము 'బాసెకా, 

చే, కాన నతినిందిత మధథేర్ర శీ కారణం 

నన యాజ్ఞ్హను జస సశదాన్ సీవ్రు 

పేయంబూ నిన నెట్టా: 7 థీ సిస్తమిఫుడు 

పండియే మోహమిట్టుగం 4 జం చనుట, ౧9౪ 1005 

సీ, కవటవరంబుల 6 4 గల్పించి యభీ సో విఘ్న మునర్చ | న్ థీ విధిని వర 

తొనరఠించిరని నీదుశమనముసం దోయిగో యున్న ద్కేవగ దీని 4 కెన్ననిపుడు 

కలుగుచున్నది నొకుం 4+ గాన ధర, ంబిడియును బోకగ గ్ర తం 4 బనలందగును 

గాని యనుస్థు.౦304గ ననిన ది కాదు; కాలో త సెపు 4 గాని సనీకు 

శే, నభక్ళతీని గ గోర రి తీలిడంం్రై, థీ 9) నేము పే 

దాట్బియున్న Cam నుట 4 ధగ్మనీలీం 

జెళ్చంగా దాన దీర్చ సీ4చి శీముందో 

నైన సెట్టు త్రంంపసి” + నరసి మిన్టును ', ౧౧ [006 

చ. జననీకీం దం శే  కిప్వధి న4సంగతః మొుద్ధ యు #0! ఫ్లై ళు! Wn 

ఘనతిర'జ 3 నయన్ననుగుం + గాని తిదీయుము గొదటిందువో 

వినునుటుమై న న 'వారిదగు 4వి న యమ్ ఇ. 'సముం గతో "సంగ" 

దనఘ! విధ స్ప నూణమను4టానయ నాకు పచీంప జంతయుకా, ౧4 100%. 

"తే, కాతరులు వీ వర్యహీనులు 4 కొడం ఇన 
మనుసరింతును గాని, శ4ర్యాధికులయిః 

చి తదా కంబు జిందిన + యు? ముబను 

లట్టి డి నముపాసింప 4 రాత్త్మ లందు, ౧౬ 1008. 

కో త్రమకాగర్ధింబుల జామి, యీ,పయు'వే సాధించుకొం ద్ర, 4 పొగు వమున దె 

వము నషంగం ద్రాక్కో. నెవ్వడు, సమస్థుండగు బాండు "దై వసమ్మతింగొనుచుకా, 

క, తనసనులం జెటుచుకొని నృమ్టునమున శోకింపం డిపుడె + మనుజులు ట్రైనం 
బున కెంతళ శ్లియెరా పుర్తుమునిళ_ క్రీ యజంగో" కనుంం 4 జూతురుగాబే?. ౧౭4. 

శే. పురుషకారమె యధిశమో 4 పుడమి “దైవ 
యత్న మే బలవంత మో 4 యని యిపుడిట. 
దారతవ్యుంబు శిండింట( 4 దగిన డాని 

స్పష్ట్రముగ: జేయువొండ నీ4సమ్లుఖముస, ౧౮. 101 
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క, నీదగు నీయభిపేకము, 'నేచై వము మౌన్చినట్టు 4 లెంచెదవొ? నదిలా 

ఆ'దై వమె నుతోరుష, 'మేదిక్కుననుండకుండ నే చేయంగలా. ౧౯; 1019 
క, జనులెల్లం జూడలలరిదె మనమున భయదాంకుశంబు 4 మాట సరకుగాం 
గొనకయె మదబలగర్యం,బును గని నిగళములం _ద్రైంచి4పో యెడు గజముక్, 

క, కరము చమత్కృతి మావటి, మరలించెడురీతి నేను 4+ నురలించెద వి 

స్ప్ఫురదాత్మపౌరుహంబునC, బరికింపుము రామ! నాదుఖపొరుషశ క్రి౯, ౨౦; 

శే, ఎల్లదిక్సాలకులు వచ్చి లేని ముజ్జ 
గములు. బె నె త్రీవచ్చినం 4 గడంగి యిపుడు 

జరగందగు రాముని పే కశగురుతరోత్స 
వమును నిలుపంగం6 జాలను 4 పలుకులేల?. ౨౧ 1015 

చ. జనకుని మాట యే టికింక + మాపతివై తివి నీవు రామ! యే 

జనులు రహస్య చర్యల నె4సంగీ మహాటవి నుండునట్లు నికా 

బనుపంగ చెంచిరో వినుము 4 వారె చతుర ర శవత్సరంబు ల 

వ్వని వసియింపంగా6 గలరు 4 పంతముమి=ఆ నొనర్హు నాక్రి, యక, ౨.౨౨౮ 

. పట్టాభి పే.కోత్స4నము నీకు. గాకుండ భంగ మొనర్చి, యెస్టకె కుమారు ' 
నకును రాజ్యము గట్టుశటకుః గోరుచున్నదో యామెకుం దం డ్రికి+నాత్మ్మలందుం 
బొంగెడు వేరాసం ఖ 'బో-కా రు నాపాౌరుషమునకు ముందు దె చ +వమునో నిలువ 

జూలదబ్లాట 'నేథజనుండై న నాతోడ, బగంగొనునేని య న్యానికరయ 

ఆ. నాదుపారుషమున 4 చేదుఃఖ మొ నంగూడు,నట్లు దైవమున సుఖా వ్రిలేదు 
భయదరీతినాదు 4 పొరుషనులరారు, వినును! యింకమింద 4 విశ్వమెల్ల, ౨౦ 

క, శతదశకవత్సరము లీ, వతులితగతి నేలి, పిదప 4 నటవికి జననీ 
సుతులిద్ధరణిం బూనుదు, రితేరులకీ రాజ్టసుఖము + లేటికి ౫లుగుకా. ౨% 

క జనులనో బాలించుచు నున్మునుజులం దనయాత త భవుల 4 మాడ్కిం గనంగాం 

దనయులకు. చెప్పి వీదపక్, - మునుపటి రాజరి వే గి వృ త్తశమునం గానలకుకా, ౨౬ 

క, అరుగందగునని శాస్తోోత్మరమా బేశించుం గాదె? + ధర్షాత్తా! రా 

డీరుమునసు చంచలమ్ముగం, బరంగెడు నిపుడట్టులౌటం 4 శేబరతము మాజకా, 

న్స్ రాజ్యంబు గృ గహిాయింప రాదు నై. ఫానినచో ౪ బహువిధ భదముల్ 4 పృబలునందు 

నని కేంకనొండి రా4జ్యమును 7 గ ఫొన'వేని ఏఠరుండవీవు నే వి కచోమున 

నీకును వోడయి 4 నిలిచి సాగరమును జెలియలికట్ట పొ4రలకయుండం 

గాపాడుగతి నెట్టి 4 కలంత నొందకయుండం గాచెద నిటుచేయం 4 గల్లనేని 

"తే, ఏరలోకంబునకును, ద4ప్పినమనుష్యు,వంటివా౭డ నె యగుదునేం 4 ద తీన నిట్లు 
చేయువాండను; నీవు వసివ్యముఖుల, నెల్ల రం గూడి రాజ్యంబు+ నేలుపూని. 

సీ, మంగళ దృవ్భస4 మ్హానితీజలముల నభివీ. "కుండ వగుమ! $ యప్పనికిని 
_ బూనుమా? యెవంరై న 4 మానవనాథులు పై కె త్రీవచ్చిన 4 వారినెల్ల " 

ar. 
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వారించుటకు “నేన 4 బబమునం జూలుదు నాయోాకరవ్షయి + నాశళరీర 

వ... 4 భూరిధనుస్సును 'బాహ్వాంంకృతినగల దా+ట్పంగ లేదు 

. సీరఫూపుణ ముగ + నరక సదుమునం గట్టినా (సపంగానుఖీ గి సీదీని 

"శరములిప్వి యురుల ఓ స్తంభింపలాయ జేయ, 'నమరుపంగ లే,చహోర్య థై రస్ధ!. 361 

క్ పినుమిో నాల్ల*యుథముటు, ననిలో శత్రువుల నష + నణంపంగ, ధరియిం 

చిసవట సట్లిపని నే న్యయునరుసంగాం | జాఫీయుండో 4 నురుతరశ ర్ 4౧ 1028 

చ, అరియగు నొకనం డతేని4 నట్లు నుసంభుము( గూడి యుండ నీ 

య; రహినతిండదు వాసవుండ 4 యైనను వాడి మునం సేటంగ్ స 

గొరమయి వి దుష్ట దాభ మగు థీ కాంటీని మిట్ పయంగులుల్ నగ్నం 

బరంగల నొప్పు ఖమున 4 వయ్యలుచేయక మాన నగజా!, 5.౧4 1024 

సీ. విగేగమామకఖ 4 'హనుందం తాన? పూ;మునరన రుల కారాయ టూరు 

నులు శిరస్సులు 'ఇగిభూమి స్తం భాడిపొడియయి *ఉడియుండంగా4నది భయంక 

రాటపిగీతిని 4 వంచరం సే బ్రేక్ సంచగంపలి గాగ 4 బోలకుండు 

నీషగొ చూడుము భాయ! 4 యిప్పు ౩ స్నా త (ఛాగాహ పానేంబులు 4 భూరిదీ 

అ. యుతి ముర కశ్ర్రవ్రులం నంతి(తముటు మండు 

సర్వ్టతేములట్లు; సిచ్యుశ్చ్ర+ భాయి తొంబు 

నము?) న్త్రస్ గననయి 4౪ భరణీ Mr 

గను; ఏనుసుంగనుళొ, నొదు 4 కార్యగ తుం, 22m L025 

aw i 

“దీ, ఉడువును బంతేన్రు 4 సమొక్కచగ ంబునం జీనినకనచంబు 4 శింజునిదగు 

(వేటు తోంకగ యుం:: 4 (నే శ్రర “గలించి బలు విస్టిదాల్సే శ 4నిలిచియుందం 

మ ముండు తొనని 4 బుడి నట దలచిన వాం శవం మన్యు శభాగమందు 

నిలువయా లేడు! మటీ + నంయేల తీరున నందటు: బరుగిడు+న సట్టివా 5 

కే, రమొగ ,..బలవంతున 'న్నేను + బెక్కుుసొయ 

క ము") బెక్కం డ్ర షప జనుల నొట్క.దలుబొణ 

మును బ్రయోగించి యెగ (జమ్ము 4చు నిటు ద్విరద 

పాయనరుల మర్త్యముల నాటు4నట్లు 'వైతు. 3౬4 1020 

క, నిను నాయ స్ర్రుమవాత్వం, బునిపుణమూ తత్స్రతాపోము విభూ! భూజూా 

నిని రి శృనానిం జీయంగ, నిను బ్రభుతం గనంగంజీయు+నేర్చుం జామ్మో !. 

పీ చబోరుచంవన వషంక4 చర్చకు. ౫ గేయూర భారణంబులకు పి త్రము దాన 

“మున దించుటకు మిత్ర 4జనుట 6 పొలించుట కీనాభుజ ద్టీయ 4 మంగ" య గ 

వుయియుండ నిపుడిద్ 4+ యవ్వని విడనాడి భవధఖి పే.కోత్స4వమ్ముం జలు 

గ కలె. తగువారి+కర్మంబుం దొలంగించు కార్యమునకుంబూనం4గలదు రామ! 
(7 కటట 

* బద్ధనోధాంగళిత్రా కా జే.అనుదానిి | స్? సపొాదద్వ యము తనుంగని 'తలియందగు, 



అయోధ్యా కాండము * ౨౮౪ నర్లము, తర్! 

"జే, యరి యెవడు నీకు నవార్షని|యశము మిత్ర 

తతి నసువులను దజుముదు 4 ధరణియెల్ల 6 

దోద్వుళంబును గాంజేయం 4 దమి ననుజ్ఞ 

యిమ్ము నీకింఠకరుండ నె 4 యేను జుమ్ము!. రం 1023 

చ, అనివచియింపంగా కఘువ రానప్టియవర్థ నుండై న రాముఃడా 

తనివచనంబుల న్వినుచు6 4 దన్నయనోంబువులం గరాంబుజం 

బున నెడంబాపి తద్వచనథ4ముల్ తీనకిష్టము లేవిం జూలుస్వీ 

యనయనబాప్పపూరముల 4 నట్టుల వావి మృదూ క్రులొస్పంగక్, రం 1029 

"లే. లవణా! మృదుచి త్త శవి(లాసయుతుండ, చేల లమూరీతి6 బలె_ద 4 చేను దండ్రి 

పలుకులంచే స్థిరంబుగ + నిలుతుంగాని దాని మొ జెడు వా(డను4గాను నిజము. 

ర, తనయుంజెన్నడు గానీ, జనకుని యాజ్ఞలమెలంగ జను; వరభర్య 0 

*బననిదియే యని యొజుంగువముు యనుజా! యీారీతిచేల4యాడితొచెపుమా!. 

వ్రరువదివమూ6ండవ సర్షము సంపూర్హము. 

౨ర-=వ సర్షము, 

దురు రాము శడన్రంకుం బోనం గాసల్య యంగీకరించుట: చుశా 

క, జనకుని యాజ్ఞ పాలన,ముననే తన దృష్టి నిలీపె 4 మురిపెపుంచదనయుం 

డని నమ్మిన కాసల్యయు,; ఘన చాహ్పోదకనిరుద్ధ 4 కంఠ స్వరయైె. ౧ 1082 

చ, క్రనయునిం గూర్చి యిట్లనియె 4 ధర్మ యుతంబుగ నింతదాంకం జిం 

తను గనకుండు. బ్రాణవిహి+తంబుగం బల్కు-ను ధర్మ చింతతం 

దనరు, నుదీయగర్భ మున 4 ధఛారణిపాలమహేంద్రు ద్ర ండేన్న క్ష 

_రినిగను ధర్మమూ ర్రికిని 4 చెజునం బుట్టినవాండు మూడంగ౯. ౧౪ 1088 

తే, ఇట్టి యారాముం జెప్విధి + నిలను రాలి 

నట్టి ధాన్యక ఇంబుల 4 నరసి మేటీ 

కోని య దెట్టులు జీవించు. 4 గోరి యొవని 

యనుచరులు భటులెబ్న మ్భు+ష్రాన్నమెలని. em 1094 

క, అనుదినముం దినుచుందురొ, తీనయుం డీరాము(డు నన4తీలమున మూలా 

ఫీని బండ్లను డినియుండం,గను జాలును; మిగుల సుగుణ4గణ యుతుండిత డౌ. 

చ, నునమున కింపుం బెంపంగల 4 మాన్యు(డు రాముడు పుత్రు,( డిట్టివా 

నిని నృపుం డివిషధంబున వని వసియింపంగం బంపుచుశ్ని వాయ 

* కప పద్య చతుర్ధ భావము మూలార్థసారభూతమని స్పస్ట్రముచేయ ,వ్యాయ'బడినదని తెలియ 

వలయు, 



రిక్న్లి ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

డనువచనంబు విన్న సెవ 4 రాత 9) నమ్ముదు రెన్న ఫఘోరమి 
ప్పని తఎయంగ రానిదయి థీ వ గేల గాన్ర్రన నయ , రెవ్వేరుకా, 3, 1086 

తే. అట్టు నమ్ముదు లేని ని నీయట్లివా గన్ని కిట్టి భయము జనింభం 4 నింక నునక్షు నిట్టులేగలి గల్లునం 4 ఇన్ని నృపున్మినున భయమును బొం బెడు4వారు వారు, 
చ. జనము కింఫుం గూర్చుటరుం 4 జాలీ నీవిటు ఘోర కాననం 

బున నినసీంచంబోవుటకు. 4 బూనిన విట్టగుటాంరయకా జగం 
బున సుఖదు గఖసంతముంం 4 బు? నిక్ నిధి యగ్పశించుంగా 
నళ బలవ శ్లరంబడిమె 4 ఫో యని శంముగొ నలబుంగనే”, ఏ 1038 

ను ననుడపాొని నీపేగ 4 సా 'చేహామునం ముట్టు కాగ గ్న యిర్లాని న్ థీ నోకుమూర | 
ను ననగ్శ మె యబభి4వర్ధోశం OH Cc జేయు నా వాయువు; నొవిబా4 సవం సు దుఖ మే సమిధలు; మజీ। మ జుకినీ] గమః Dy నేళత్చిడున 'టి4€యాప టియు గ నిను, గాననట్టిచిం4ననువు; ఫంబును వంచు ఇవ స్సు ధూనుమా4బసలుళముగుచు 

కే, వెనశ్షటలు నీక్టీగార్సు లే చాన 4 ని నంజ 
గలుగ, సేం చేయుయళ్చము 4 గ దుభయం॥ 
రాక్ళతిం దరికొన్న జో +A) నన్ను 
గర్భ మొందించి దహి యింఫశగలకు నిజము, ద్ 1089 

క “పళుశో కాగ్నీయె ఛిళిరం,బున మందునం చడినీ, యున్న4వొదను వగునవా హను “జేసీ యగ్నీ కొట్చెను, రన? నను గాః నిశ్సేశయంబిది సుత్రా!, లొ 
క. తనవత్సంబును ధేరువు, వెను$"న పనునట్టు నిన్ను + వెనుకొని వభ సళ 

చనయా! నీవెచ్చటికిం జ జనియి నో యచటికనుచు 4 జనని 9 వచించకా, ౯ 1041 
క నిని (మాపుకువగ్మ భం శ్రి, ట్లనియం గడటువేగంం బొొగులు + నంజను గని చూ జననీ ఇ న "క్షీ 3౨౮ నం ,చనమున దురసిగ్సువాంజు 4 జనకుడు మిగలకొ. ౧౦౪ 
క, ననికీనుం బోయన నీ నీఛ్చును నం డిని విడిచి రా 4 జబూనినచోం జ : చ్చునుగాని బృతుకండిది నిజ, కున నా స్పద్వె సతిని విడుచు + టతివకు మిగులకా, 
స, కూరశార్యము సుమి! యా, కూ,రకృత్య 

మాన చేయంగరాదిం ౪ సెదం దంంప 
రాదు బహునీచ మైన కొ4ర్షంబు గొన; 
జనకుం డినకులతిలకుండు 4 మొవిభుండు. ౧.9 

కొ, జీవించియుండు దనుకళా, నీవతనికి జేదజేయ + నిశ్చితమతివై కానింపుము యస్పని యది,యే ననితకుం బరమధర్మ్య + మిది జననుత్రమా, ౧కి . క అనుచు; గుమూగందు వీనివీం,చినం గొనం) నసీయును భర్త థీ బృంభితమతియా. "ss టను సంతసపడి దుర ఖం,బునడంచు రాముని ప సల్కెలో + బూజ్యమనీషా, ౧౪ ', 

1044... 



అయోధ్యా కాండము = ౨౪ సర్గము. 85కి 

క. నీచెప్పినయట్టులుగా, నే చేసెద నేనటంచు 4 హితముగం బలుక౯ా 

'సూచకవిభేది, వినుత ము, హోచరితుండు ఛార్హికవళ4జూగ్రో సమండుక్. ౧౦౪ 

. గరుణానులి రాముండా, సపరమతవపన్విని వచించు4వల్కును నిని యా 

తురముస మజీయు6 దవీంచెడు, తీరుణేరత్నమును గాంచి + తగ నిటు సలిశెళా, 

నే నెట్లా నీవు నటులే, యానలి జవదాంటకుండు$నట్టుగం చే జయం 

8 గా నా, నతండు భ్ర్తయు, భూనాథుండు -జీశికుండు సృ4భువు గ్రోష్టుండుకా 

ఆ, ఎబ్బరకును ధర్మ థీ మోారీలి జేయయగాం, దగునటంచుం చేప్ప4 నగును; గాన 

నతని పంపు చేయు +టర్ష్యమే 30ానవ, సంచవత్పరములు 4 వనమునందు.౧౬ 

క, శ్రృవమముం బొందక నిహరిం, చి మరలం గడు దమిని నీవు 4 ఇెప్పినయళ్లు 

సోనుహి త చరితా! నిలిచి సు,ఖముగ౯ా బురినుందు ననినం 4 గాసల్యమదిక. 

చ. తనయునియందు వత్పలత 4 తద్దయుం గల్లినడాట మోమునం 
గనుంగవనీకుచిష్మి "సపను4కాలునగా (6 బ్రవహి౦పం జాలనా 

ర్తినిగని యా ప్రి యాత్మజుని 4 దివ్యతనూరుచి. బొల్బువాని నొ 

య్యనంగని శ్ర శత్రు కు తంగనీన$ యట్టి సపత్నులయండ నుండంగకా. ౧౮ 105 

చ, అలఏయెగాదు హక జన4కానుముతికా వనికేగు నిశ్చయం 

_బొలయునయేని నీమదిని + నొయ్యున వన్యమృగికా బలె౯ వన 

స్థలముల నీకు సంతేతేము 4 సంతసమే గలిగించు నన్ను భీ 

తిలుదువటంచుం జెప్పకయె 4 తెప్పునం దోడ్కొని నొము రాఘవా !. ౧౯౪ 

చ. అని వచియించి తన్నుంగని 4 యాతురయై కడు నేడ్చుతల్లినిం 

గని జననీనుహో ర్తిని దథగకా బెడవాపంగ నెంచి ధీరుడై 

తీనరియు రాముంజే డ్భుచును 4 దల్తీరొ! నాసలుకాలకింపుమా 

ననితకజెంతదాంక నను సంచకముండునొ యంతకాలముకా. ౨౦ 154 

క. పెనిమిటియే దెవంబా, “ఇృనిమిటియే ప భోన్ర, కాన 4 విభుం క నాకో 

క_నికేకాక నియామకుం, డనం జనుంగా నీకు నాకు 4 నతండు సతతముక౯.౨౧ 

నీ పార్థివుం డతండు య్ర్ ఉపంచమునకు నెల్ల నధిపుంజై వుతిముంతు(4(డయి వెలంగ 

మనకుమా త్రమె పెభుం4డనంబడకుండునే!యతేండుండు పర్భంత 4$మంబ!మనను 

నాథులమే కోము; 4 నాథుడే ట్లిండై చ సవతులవబగిజా 4 సొ థషసంబు 

సాయునే యందువో 4 ప్రభువగు “థరతుండు ధర్షాత్మ డగును భూ4త ప్రి వీ యంవ 

SK 

య్య 

nn] 

1 సూచక వి భేది= దుష్ట సంహారకుండు, ప పళమహాదరికు యుఎపాగడయిడంచు శ్రే వృమునగు 

చరి త్రేము లవాంయడు. 

r 2 రాజా ఫరా గరుశ్రేస్ట స్సు స్సర్వే మోళ్వరః వ, స,భు9-అనిమూలము. ఈవిశేషణముబే పద 

మున ననుసరింపయుడినవి గాని పద్య స్రూరణార్హము కానని యొబటుంగునది. ఏ ఇమానితు మహార నే 

విహ్సాత్య నభిపంచ వ-అని వమూబము, తొమ్మిది[ైను అనివెప్సుట సంఖ్య కొలందిగ 6 దోంచుటకై 

€ 

ఇళ 

యని యొటుంగునది, 

45 



RD 1 | ఖ్ | | అంధ్ర క్రీముద్రా మాయణము 

సే డం సేం గొన వల్లివై 4 యు౦సు నీకు 
fh, 

సవయము సేతుం జూచునే ? ౪4 యఖటబధిర ॥ 
ధీ న కమతం యాసొండు 4 తేగినభొంగి 

నెపుడు సేవింనుచుండను 4 హీతమెటీంగి;. 99|| 1056. 
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eh ॥ 

గో 
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క, నవముల కేనుం బోయిన, యనంతరము లేశమైన 4 నననిస్తు విషయం 
బున నీవ్చు వమా సంబును, గన శాత (బో దు: ఖనుతండు + గని మదియందుకా, 

గ ఆయాసంబు ను బొంద న యే యుంవడురీనిః NOH య్ య్ Vy fh 7 

స్ర్య్ముంబ' యముంయుమా! పిన్కుమా! యాగేంు నృద్ధు, దు'ఖ4మసభ యదంబొ, 

స, కార నాతని నుదణంబుం 4 గాంచి జేయ 

కుండ లాససన హీణతేము 'ఫతనో గ యొనగ్భి 

మనసు నంరించుచుండుమూ 4 యననగతీము 
నృశిము టలుపవాసములు సబ్బు 4 వనిత ఆయనం ౨౫ 1050." 

* 
క! 
స్ గ్ సరమో *ముగాబని య ధరల యశముందియుకొ నిళతాొంగము పొసే 

శరణ సనుసరంవ కుండినం, బర౭గుళా నాపనుతి చుక సాయావి దయా, 

"చ, పెనిసుటికాని నీస్త్రనకు + వి స్ఫృతభ క్షి ననుస్క.రిం' కు 
సృ సురప్రూజణం నగ, నౌ 4నర్చన్ యున్నను భ్ నచ 
స్నం ఏరా గేనుంబయిన నభ జన్మని ప శన మే లభిం చున 

న్వనిశకు; సర్వశాలమును + భ్ సహిత సయ కార్టిసంగలికా. ౨౬4 10615" 
ఆ, ననితీయుంగవలయు 4 వరథర ,మోయది | 

ముందునుండీ నిస , +ముఖ్యుల ల దగు 
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క, టిచుముగ జీను నచ్చుట్కవై మూనిని! శాంసికాది4కముల నంబడు స 
ద్ధోమముటల బుహ్పముఖము 0, 'నేముంబున జేవవరుల 4 నిశ్చలభి_ స్ట్, 9౮ 
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క, నాయాగమనము. గోరుచు, నోయం'బా! నియను దీగు 4 ౮ DN రం 
జీయే పదా ర్థ్ములం సగొనం, ట్రాయిక ముగ గలుగుచుండుం 4 'బౌాసస్తునుచుకా, : 

ఆ, అర చేసియుంకు 4 నట్ట మొంసొదుల్క వనలి సాత్వికమయి 4 వజులునట్టి 
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వనములనుండి నే మరలి 4 వచ్చినమోందట ఛార్తికో త్తముం 
డనయిడు రాజు ప్రాణముల 4 నంగమునకొ ధరియించియున్న చో 
జనని! ఛవత్చుకాంతులను 4 జాలంగ౭ బొంబెద ఏవటంచుం జె 
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తీ నయనముల్ కలంగ గుణ4భాముని సూనునింగాంచి పీర! నీ 

. మనమున నిశ్చయించితివి 4 మూటను చాంటకపోవంగాం దగుళ౯ా 

వనమునకంచు, దానినొక4భాంగిని ద్రిప్పుంగం జూలనే నింకకా. 53౨ 1068 

. రాల ప్రభావ మోయది, కాలంబు నతి (క్రేమింపం4గా రాదుగదడా? 

యాలోచింపంగ నిజమిది, యేల యింశం బలుకు లడవి + కీవ్ర చన(దగుకా. 

. ఏ కాగమానసుండవె, యె కానకుం బొమ్ము; పుత్ర, | 4+ యఖలశుభంబుల్ 

నీకగు? గాక ప ప్ర భోత్వము, నీకలనడుంగాక మరలి; 4. నీవిటురాంగక౯ా. 33 1070 

(శ్రమములు నీశైన మణి సౌఖ్యముగానే నుందు; భాగ్వ4కలితుండవు నీ న్ 

నులినబుద్ధిం బితృవ",క్యమును౦ చాలించి తండ్రి 4 యప్పు తొలంగుటక్, 

. కృతకృత్యుండ వై యిచ్చటి, కతిముదమున రాంగం 'బరమ$+మగు సౌఖ్యంబు౯ 

బ్ర తిలేనిదాని నొందుదు, హీతవచనా ! రఖుకులాట్టి 4 హొముకర! రావూ |, 

ధరణిని 'దై వముగతి యి,క్క_రణిం దగునంచు నెంచం4గా నెన్వరికిం 

దరమే గాదు కనుకనే, పరనుహి తంబయి నుదియ+ వాక్యమలరినక్, 3% 1018 
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భుజబలాథ్య వనికిం 4 బొమ్మిప్పుడే స్న్ర 

మరలి రమ్ము చేను 4 వముండనముగ. 5౬ 1014 

. పురి కరుబెంచి యింపయిన 4 పొంకపుంబల్కుల నాకు నీవొగిం 
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నరుసంగ నేగంగా జడలు 4 వల్క_లముల్ ధరియించి ుంటెకి౯ 

మరలి కుమార! రాంగ నిను 4 మానుగం జూశెడు కాలనిప్పుడే, 3౩౭4 1075 
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నికొసంగసయట్టీ + నిాదబ్యా, సృృముల్. సద్దుణుండవగు నిక 4 సంతితింబు 
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ములు సే. మంగ నంటు నస్యుడాసః సంగుచుం పామ చుండును 4 గాక ME 
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సి. అన్నితావుల భూరి|యశమొందు దిక్కులుం దదధిపుల్ నాదుస్తోఖత్ర ములకలరి 
నీవేగు వని నెపు 4 నెమిం గాపాడుచుందురుగాక కులభూమి4ధరములెల 

| రక బారీ య 
సాగరంబులును యళత ప్రభుండును వారిపతియు నాకాశంబు 4 శృీతియు చెల్ల 
నదులును బహూుుఏిధథనక్ష శ్ ములు కుజూది గ్రహములు వాని4 చేవతలును 

"లే. బగలు రాత్రులు సంధ్యలు 4 వాని చేవ 

తలును వనీనున్న నినుంగాతు 4 చెలమిమిోిటి 

బానన ర్త పధి బేవతల్ 4 నర్భ మాస 
పతులు గలలును గాష్టులు 4 వననమునందు. ౧౫ 1088 

క. నిరతీంబు శుభములొగి నిత్తురుగాక; కుమార! నీకు. 4 దోరపుం బ్రీ త్రీక్రా 
వరముని వేషంబున వని, దిరగడి నీశెలమి పూజ $ "దేవత లెల్ల కా ౧౬ tom 

క, దనుజులు శర్మ దులయి నీ న్ననవరతము గాంచువార 4 లాత్త్యజ! కోపం 

బున గస్పూరకృత్యములనే, యొనరించెడు రక్క_సుల భ4+యోద్దతినీకు౯. ౧౭ 

ఆ, కలుగకుండుంలగాక! 4 శ్రార్యవీశా చభ,యంబు (కూ,రమృగ భ ($యంబు నీకు 

గలుగకుండుంగాక! 4 కానం గోంయలుం బేళ్లు, నడవిమశీ కములు4నంటకుండు. 

"లే. సర్పములు దోనులును గిటథజూతు లు 
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నంటకుండును గాక మథపహాగజములు 

సింహా శౌబ్టూలభల్ల ముల్ 4 వీత్రదశనల 

నొప్పు మృగములు నీకుం గీ4డొనరుప విశ. ౧౯ 1087 

క, కొమ్ముల చేత నె కడుభయ,దమ్లులుగానున్న మహి వ4తతులవలన శె 

మమై దగుంగాని సుంత భ్క,యమ్ము పొసంగకయె యుండు 4 నాత్శజ' నీక్రుకా, 

క, నరనూంసముః దినుచు భయం,కరముగం దగు నితరమృగనిశకరము నుదర్చా 

పరితుష్థము లై వని నిను, గరుణ౯ా హింసింపకుండుం4గాతీం! బుత్రా!'. ౨౦౪ 

క, తనయాం! మార్లంబులు నీకనుకూల ఫలాదులొప్పు 4 నమలళుభములై 

తనరారుం గాక సిద్ధి 0, గనుంగాక పరాకృనుములు 4 కొల'కౌలంబుకొ. ౨౧ 

ux చనుమింక శుభము లందుచు, వనమునకుం బుత్ర! వ్యమ4వ_ర్హ్మచరులు గాం 

దన శెడి దివిజుాలవలనకా, గనుచుందునవ్రగాక శుభాని కౌయమ్మెపుడు౯. ౨౨ 

క ధరణం (గుమ్మరు "జేవో,త్క_రములవలనకా శుభమ్ము 4 గలుగుంగాతీకా 

అరితతివలనం శూడళా, బరనుశుభంబులె చెలంగు 4 భవ్యమనిషా!, 9924 

కో గురు శశి, రవీ, యము, ధనదులు వరమాముకిపూజలండి 4 వనవానిని ని౯ 

బరిరతు సీయుదురు గాక; రాఘవా! స్నానమాగదు4కాలములందుళా. ౨౩౮ 

తే. పవనుం డగ్ని తేద్దూమము 4 పరమకరుణ? 
ఇరాం డై లి ౪ కమ 
గాలికు డు చెప్పినట్లే చయాంళీక్ మ్రువుం శ్ర, 



8్గ్సై ఆంధీ నుద్రామాయణను 
LAN) 

గణము రశీంచుచుండును + గాక! నిన్ను 
వవంమున కుం ద యిరా వయ్య థీ జనకునాజ్ఞ . ౨౦౪ 1091 

సీ సర్వలో" కీషాం 4 సగసిజభనుంయును సకబభూతవిభుల' 4 సరసీజు కుం 

౫ ఖవమువానులు 4 స్మ బేవగటును వనవాసీయాా నిను + ననయమరిసి 

గాపాముచురందును 4 గాక యంచీకీతి నాయశసి్టిని ని యాయ కాణీ యుగళ 
కౌసల్య (౩ పీ తీన్ 4 గారాముసుతునకు నాళీర్పుచస్సుం 4 వలన నొసల 

ణే. యఖలసురును గంధనూ4ల్యాదు లొసంగ 

యుచితవినుతుల నొనరించిథయును గగంబు 

సంజ సోని యనంగరం 4బునం గుమాగు 

సరు శుభా స్టని గోరి ధటనంజయు సట, ౨౫|| [09% 

క కొన్ తేరం బంచి ఏనులా, సను సగ్గు Wer అునిమేగ్ 4 నుహీతనియమ మొ 

స్పృనటు యణాసిథి చయింసును పోనుము నంగ సో మ్మనిద్ధిగణకుగాళా, 

"అ SHIN, Fy gt లే, "భశ మాణస్టంబులను, ఘృ*4 EN సర్గ 

సము. సమిధఎ నాయమ 4 సరనుభ క 

తనరం "దెప్పింస బ్రౌవ్మాణొ నుండు. సిధీని 
బాధక నాగో గస్టసంటు ట్రీ గలుగ, 3౮! 1097 

"శ్ర, పహ యు మొనరించి "వేలం 4 నుస స్నృయట్ట 

యాహావిస్సునం జీస 'పొ4హ్యబలి లకర 

మంత నాశన్వి దాధిమధు 4 నతలును 

నాద్య్బుముకా (బ్రహ్మం కచ్చి (య ౯ 58. ౩20 1098 

సీ వారలణే స్వ స్ట|నచముట్ చదివించి వనము శీ రాను4న్రునకు సుభ ము 
అనుగు గ్టు సుం లో ,0మి4లను జదివించు:చు యశమున సట రాగులను Fs రాము 

జవను యన సే" Fs వకు బుత్విజునకుం చదఖువ్హమునకున 4 నగన "వలీ 
ణనొసంగీ శ్రీ శాముం + గనుంగొని వచియింి; 'దివిజన ందితుం న + బేవసతి! 

తే, వృన ఫదాననసాళార్ధథ మీ శుభంబు 
నభిషనో యట్టి శుభములు + గలుగుంగాక 

నీకు, నమ్భుతరబు జీంగోరి 4+ నింగి కరుగు 

స్ ఎ. గరుడునకుం దల్లి వినత _ప్కా4శ్కాలముందు. 39 1099 

క, మనమునం భొంగుచు మంగళ మును జీని క ఘటించి సుగుణశముల ty గగునీ 

ఎ కును నట్టి మంగళ। ములు, తీరారెనుం గాక; కీ రితఅధామా! రామా!, ౩39 

ర్ మునుపయ్య మృత ' త్పాదన్యమున ' నదితీయు దనుజనిశర4ముం జంెపిడు నిం. 
ద్రున శే నుంగళమిడెనో, పొనరుం గాకట్టి శుభము 4 పూర్వము నీకుళా, 564 

ఆ. తగం ర్రివిక్రమూవ4+ తొరమ్యుసం బద్యత్రయముం సొలుచునట్టి + తేటి నపార , 



అయోధ్యాకాండ ము = ౨౫ సర్గము, 59 

కేజ మొప్ప వివ్లు + చేవున శేశుభ, మలరె నట్టి శుభము 4 గలుగుంగాక.  కి౫్మ 

సీ. శుభమంగళములుగ4కోభిల్లు బుతువులు సాగరంబులు ద్వీప4సమితి శ్ర శుతులు 

స్వర్లాదిలోకముల్ 4 సకలదిక్కులు నీకు సకలమంగళ ముల 4 సతత మొనల 

గాక, యంచీరీతిం + గా భామినీమణి యాయత నేత్ర, యశయ్య్యాత్మ్య జన్లు 

నాశీర్షదించుచు 4 నతనిశిరంబున నత్షతలునిచి దేహమున గంధ 
తే, మలంది సిద్ధార్థమై శుభ శఫలదమగుచుం 

(గా లెడు “విశల్యకరణ్ వితఖ్యాతమూలీ 

కను దమికా రతుగాం బుత్రు, 4కరమునందుం 

గట్టి దానిని మంత్రించెం 4. 4 గరము పూన్మి_. 3౮౪ 1108 

చ, కరము యశంబునం జెలంగు 4 కామిని దుగిఖవశంగ తాత యె 

పరంగియు రాఘనవుండు వన$వాసము చేయంగం బోవు వేళ దు? 

ఖరతిని బొంద'రాదు గను4కకా మనమందుల కొప్పకున్న ని 

ర్భరమగు పోక దూ గమున. 4 బల్కులు త్ "ట్ర్ లుపాటు నొందయగకొా, వడా 

' శే, నోటమాత్రము మోదంబు 4 గాటముగ6 వ్ర 

లంగునట్లు 5 గనంబడ 4 లలితతనయ 

శిరమువంచి మూర్కొని వనిశకరుగుననుచు. 
గాంగిలించుకొనుచుం బల్కె6 4 గరము వగను. రం 1105 

క, తనయా! సిద్ధార్థుడవై, వనమునకుం బొమ్ము తండ్రి | 4 వలసిన పనుల 

లను ఫలియింప నరోగం,బును గనుచు౯ “ురలి ఉగ పురనరమునకుకా. రం 

క, అరుదెంచి భూరిరాజ్యముం, బరిపాలించు చును రాజ4పద్ధలి పిరూణి కొ 

స్థిరముగ నీవుండంగ "నేం బరికింపం గలను నిన్ను 4 భవ్యగుణనిథి, doy 1107 

చ. వీనమున రాము డేసగిది + వాసము చేయుచు నున్న వాండొకో? 

యని వముదినొందు దుంఖతతుథలన్నియు శీణతనాంద సంతసం 

బున మొగముళా వెలుంగం బరి4పూర్ణ సుధా క రుం డేగుదంచు రీ 

తిని వనినుండి రాగ నిను. + దృ ప్రీ విగ జూచెదం బుత త్ర రత్నమా!. రం 

క, జనకుని యానతిం దీరిచి, వనవాసము సేసి వచ్చి 4 భోద్రాస్నమం 

దునం గూరుచుండి యుండం,గను నిను. గనులారం జూడం4గలను గుమారా!, 

ఆ. అడవినుండి వచ్చి + యవనీశ్వ రా రము, బైన భూషణాంబ4రాదులను ద 

“నరుచు నెపుడు నీవు 4 నాకోడలికీ నాకు, కములు నింస4వలయుం జుమ్ము, 

. నేను బూజించిన 4 నీలకంఠా ది చేవతలు మహార్షులు + దితిజవితతి 

భూతముల్ పెనుఫణి4పుంజముల్ దిశలును సంతృ ప్తులై వన$స్థలికిం బోవు 
2 

cl “మంగ? "ని మహాబాహో డిశంతు శుభమంగ గ”: - అనిమాలము, నశుధమంగళొ8 మంగా 

నామపీి మంగ?" అని వ్యాఖ్య. 1 విశల్యకరణి అనగా 6“ అంతర్షతళల్య నిర్ణమన కారిణీ ం మాలి 

కామ్” అని వ్యాఖ్య. లోపలిళల్యముల( దొల(గించు. నొకానాక' యోపధ్ధివిశేషము, 



840 ON యు ద్రామాయణము 

చుస్నట్టి నీకు నాళ: యన్నరో . యెష ఎయు హిగమునే నుదుుంద 4 సెం మగా! 

యసి యిట్లు వస సం మకు శు టి నాం ళు IN he విధిగ మంతి నము గలుగ 

E} ను బాశీర్షడించి TY గ్గమశని 

చుం AA won 4 మై VY, 

సః పాన ern నిట్టుణా ఖీ) sag తేక యు 
# 

నబగొోనిన నూలి యు మున 4 మొయు నసెంచు, రోడ 1 IIT 

yp wt లే a a wf 9 టె | iy 

క్, జననిసినంబుటు నులమటి, సచచిి మున పోయి (మొగి సం ళీ జలు గని నిజఠాం 
డని సపాయుచు సతాం ఎహామున సడిగం చ న నా వెన్టథముసు నచియింుకొ, 

గగువదియ ౫వ స్ష ము సంస్థాన ఫా, 
Lymn | | ‘i 

అ న; ME, ఆ mf సగము. 
‘9 

pe Oe స సన CH నవని పన 6 DNC 1 lpdpos 

న్ ప్లే న నివే నురగ ఖో నీనరైిట దనము తెండి 

భ్ జ గస నిం గొని 4 సంకసములు 

సలివి శాజకునూరుండు 4 నెంయు థర 

సతో మున్ గరా | యం నును 4 ననిన aa, 1110 

గ నమునమునం దలంచి నూగ్షం,బును సీం బీ రబ, కాంటిథపుంజమునం షొ /1 జీ ॥ 

సను గాభమాా? మంవలీ, జనులా శాఘనుని గనిరీ 4 సదుణని'యయుగ్, ౧4 గ 

జ, కనుంగోని నంత న సినుపథళొతరము బారికిం పోంప దంగ 7 

ముని యఖ కే EN be కయి 4 మోంనముసనర నీయముంబుననా వ్రణం 

బాను సగర బూని నియు'స్న న్ని hg) త “1 క్ల FE స సుంగేయు!.. . 
శీ! 

ఫ్ Cay two de Me నటి ఛీ న్ు HID CN సుం me 4. yt పి 

13, వట్టాభిమ 5 మం" 4 ఇతి శెవ్విధం బుక, బట్టీ సురా. 4 బెన సర్గ వి 
సఏర్చెన నములు ముద న శ్రిస్టాచారములం జీన గున యాలి విధుల 

Phere 

గ్ ముముగ నెలుంగును( కై హలనము, బున సారి WY శిరమును దేలుప్తు 
గ తీ “నాచరమొఖ్య 4 సంపా బం) సణము "ెబ్బంగిగాం 4 గాాలంయగునొ 

Ss లో 

పృదత్నీణం చై స భకొనీ క. సిని వాము 2 య జగతి? న్వు aN శి యూ అని 

మూ ము, "న [ పూర్వాన్గను "శీ ముర జీ లలడీన ది. కన నిట మనను క మనం ప పరో యందు ల ఖ్ 

a8 

శలీబిస యను ను కేం సేట్డణ) Moire, df 51 “8 సల్ల er క De a, సన్న sl 
అంటే 

.సవిషులే పస్ట్రమహ్" iD గం" భృ సాని క నిఫో దాన్న సజ సమూ. అని ? వ్యాఖ్య. దీని 
నరునరించే ముది వా యయిడినదిగాని ననియు కా ల 
ws ele Gey స య € టి /| RULE గ్య బ్ అభా రజను రాలక సంక నియా ము, 

! దీని వ్యాఖ్యననుసరించి యిది తాయ యబడినది, న 



అయోాధ్యా కాండము = ౨౬ సర్లము, 961 
ఫ్ 

ఆ. యవ్విధం 'బెజుంగు4నశ్తాట రాముని, యభ్యూదయము కాాజకుథవవురపూజ6 

దానె యాచరించి+తమి పొంగ నవ్విభుం జెపుడు నచ్చుననుచు నెంచుచుం డె, 

ఉ. రాముండు వార్త దీనిని గ4రంబు విచారము పుట్టంజేయ నే 

చేనుని చపహ్పువాండనొ కొ 4 యింతికటంచును లజ్జ వోంయసంగా 

మోమును నంచి చేహమును 4 మోదమునం జెలువారు సేవక 
సోమము లొప్ప భూప.ణవి+శోభితమై తగం జొచ్చి మెల్లగక. ౫ 110 

“చ. జనకజ లేచి యాత్రముగ + సాధ్వస చంచలితాంగయై వగం 

గని తపియించుచు౯ా దనదు 4 కాయము చింత గలంగుచుండ వ 

చ్చిన నిజనాధు6గాం చి; నృప+నీతమయూఖుండు రాఫఘవుండు సీ 

తను గనినంత నే వగను 4 దాల్చ్పంగం జాలకయుండే నాత్త్మలోకా. ey IHS 

rm 

క, తనమొగము వివర్ల్ణంబై, తనువెల్ల జెమర్ప వగకుం 4 దాళంగ నే చొ 

లని యట్టులున్న నాథుని, గని దుఖమునం దపించి 4 కామిని భలికెకా, ౮ 

సీ ప్రాణేశ! చెపుమ యి+ప్పట్టున నేమిది! తగ బృహస్పతి చేన(తాకమగుచుం 

గార్యముల్ చేయంగాం + గడంగిన నైశ్చర్టు ఫలదమై యలరారు4భ న్యపుష్యు 

తారవచ్చినదని + ధరణీసు శేంద్రులు ప్రాజ్ఞులు నాతోడం 4 బలుకుచున్న 

వారు నీవిట్టి శు+భస్కరసనుయంబునను గుందనెలొకొ! + మనమునందు 

తే, తొవకంబగు రుచిరన4దనము " నూటు 

కములొప్పల సలిల ఫేనమ్ముతోడ 
సమమయిన తెల్లగొడుగు పీట్రమిని సొంపు 

౫లిగ్ని యలరారదేమొకోొ ? 4 కారణంబు. ౧౦ 112 1 

క్ల, సరసిజప త్రెకుణముగ6, బరంగెడు నీమోముపె నం + *బరిపూర్ణ సుధా 

కరునినల హాంసవలె సుం, దరసితే చామరము లొలయం 4 దనరవిదేమోా ?. 

క పలుకుల నేర్పజితనమునల బొలుపాలెడు వందిజనులు 4 పూర్వచరిత్రం 

బుల6౬ బలుకు సూతు లన్వయుములంబొగడెడీ మాగధజన4ములు పురుషవరా!, 

క, నిను మంగళ వచనంబుల, వినుతిరప రిబేమె? వేదవిద్విప్రులు కు 

ద్దిని బొంది స్నానమొనరించిన నీతలవె న శా స్త్ర4నిద్ధపథమున౯, ౧౨ 

ఆ. తీరజలముసోడం 4 చేచెయుం బెరుగును 
యా 
చతు వేమ? కాని 4 యెబజబుంగం జాల 

ie అపళ్య చ్చోకసంత పుం చింతొ వ్యాకులి లేంద్రియమ్ -అనిమూ లము. 

1 నతే కఠళలాశేన జలఫేన నిభేనచ_అని మూలము. శతళలాకములు = నూజుకమ్ములని 

మారు 2 చం దృహంస పృకాశాభ్యామ్-అని మూలము, శి సూతనందిమాగధశ బ్బము లకు వ్యాఖ్య 

లోనియ మే యీపద్యనున6 జెప్పంబడినది, 

46 



స రీ fh స్ క్ష సగ. అంగ్ల గ్రినోద్రామాయ ము 

నార్యనర్యి ' యింత 4 న ఫిపే. క మొనరింప 

కున్నవారో” ? తేలుజటుంకాం దగునె!. ౧౩ 1125 

సీ ఆ.వూాయాపిగుం 4 ముందున్న వారిలో? బ్రముఖులు మంత్రులు + పొరజూన 

పపం భూూసునులు ము 4 ంగమముదంబున "సేభొకో? నిను ండిశయిఫుడు రారు 

సషపంతముగాయి 4 సియం కాంచనభూాషీ తముణంగు నొట్టు గజము బూన్ని 

 యుస్పనముసకు) గం ఉట నొగ నలం సమగ ఫుహ్యరథం' న f పోకంున్న 

ణే, గిస్సు ణు నీముందు గా రాఘ; వేం, : హం! | 

కప. మీళుంబుగీలి ని 4 గిరినటెం నగి 
fa 

తం కంధ ౧వ ణము?) నెళసంగు సట్ట 

జీ ఘమయిమయమనంబున 4 నేం గాదా. స ౧౬ L196 

కం గడన్లంము నీదుముంనట, ససదుగం జననాయుం గాద?! 4+ యది "బీ 'బీ మో? 

పరమ స్్యయ పగ్భన భాసుర కెం నన చత నుగుచు 4+ సొంపుగులురుచు కొ. 

కం గ కు సింహాసన, ముకు మున్ని దహొనుచు నీదు 4 ముందటం జనుటొ 

స్టూను గాట్? ఏమ, TTA టీఏ? ెపును 4 కారణ కీమా !. 

ఆ, ఎంతసను న్బసమున 4 న్ నిసువభి ఫీ. ఫోశత్చ,నంబు సస్తమగుచుం 4 బరంగుచున్న 

దో యపూర్వునుగు చూ +నొకసధమగు వర్మ మురేతదు? 'ఖముగం ద్వ4దా స్యమం 

గ్ కనంటను నున్నది సంంనం, బనునడి కనన దిజేయొు ? 4 యని న 

తను జూచి రాము డిట్లను, ౫ గొనితా | పూ ద్యన నుతి తం ణీ ఖీ వనినుండుటక , 

గ, నను బంసుచున్నవాం డద, యని తొ వచిముంపంబోవు 4 నవ్రీయవా గ్గకా 

విని దుఖ మొందు దాగి య. ము, గనంజీయళొ్ నలయునం చు + గృమ్ముణింబలి కెల్ల, 

జతే, నుం చికుంమున (6 బుట్టి శరము నెలీంగి 

జాని'నీ మా చరించు వం 4 నః tat దీన 

జానకీ | వనవాస మే 4 చంవమున, 

౫లిగినో నాకుం దస గమనము దాని. .౨౦ | 82 
bd 

తొనాడిన సబుకించుక, యీనియు మిోజని మహీశుం 4 డీ నశర్యుం ఢీ 

స గాయనయే కై గకులం దొనిష్చ వరదోయం బు 4 నల్లికి మున్నే. ౨౧ ! 98 
జీల 

: క్త ర Wa నా సకం బును జేయ సిద్ధుయిగుటం + బోంంగని 7 న్ా 

int 

“క, భక మున కుకా “లోబడి, న నిర్శలమతి యాటం నండి క, సంతకు 1% 0 

గర్హాధీరము లోకము, భర్ యొనరు ౦0 4 జు NX? సాధ్వి '. 
ఉఇతోాుకు “2 

స సుఖ! పఫ్రహ్యారగ్లో యం కః కిన్నగ చని తేజ గత. అని నాము, జ
 జా 

_సధాశే ఫక్మ ఖే ఫర ,నారిణీ = అని మూలము, ఇట్టి దుంఖినమయ మున సీళను స్తుతించుట నిగనో 0 

' రపందణేయటకని గ (గ్రహీంపందగు, 



అయోధ్యాకాండము = ౨౬. సర్గము, తీరక 

నే కానిమ్ముళ్లు యిపుటజే, మైనది యని యడుగు బేమొ? 4 యూవరముబలో 
నేనుండవలణయు దండ డక్, కాననమున “*నునుసమౌాబ్ద కాలము తరుణీ !. ౨౨౮ 

క, వరమిది యొక్క_టి వేఖొక, వరమున భరతుండు పట్ట4భ ద్రుండగు ని 
క్క_రణిని జనకుడు శానించె రమణి! జనకాజ్ఞం గనుట + చే నే నిపుడే. ౨9 

క, మనుజవిహీనంబగు న, వ్వనమున శేం బోవం బూని 4 వచ్చితి నిన్నుం 
గనంగా భరతుని కడ నా, వినుతింపంగ వల దడెట్టి 4 వెళలనై నక, ౨౮ 

2క, నిరుపముసంపదం గూడిన, పురుషులు తను మైల బరుల6 4 బొగడంగ సహిం 

పరు గాన నాగుణముల, భరతుని యెదుట నుతింప4వలదు జనకజా !. 

సీ. పదిమంది చుట్టాల + పాటిగా నినుగూడం బోషించుభారంబుం + బూనుంగాని 
భరతుం డందటికన్న 4 బహువూానముగ భరియింపంటూనండు వ చానిగెన్ననట్టి 

భారంబు లేదు నీ(వంటికోడం డ్ర్ ను మించి పోవణమును 4 మోన నేత్ర, ! 

నోరకుమి, యనుకూలమ్ముగా. వాని కడనుండం దగు, నట్లు + కాకయున్న 
ఆ, నుండ దరముగాక 4 యురేడుం గదా యేల 

యుండవలయు నతని 4 యొద్ద నేను 

దగ్గి యనెదవేమొ ? 4 ధరణిశ్వరుండు సనా 
తనము యొనరాజ్యుథమును దగంగ. ౨౬౪ 1140 

క. భరతున కొసలొం గానక, దరుణి! విశేషించి నాదు 4 తండ్రి. గొలునుమా, 

భరతుక౯ొ గనుచు౯కా నేర్పుగ, జరింపుమా వారిమునసు4సరణి చెటు ఏచుక్, 

కో జనకుని యాజ్ఞ్యం "'బాలింపనేనిచే వనికి. బోవు4వాండం గనుక నీ 

కివ్రనుపుము స్థిరానురాగం, బును నొవై బుద్ధిదార్హ స్ట్ర+మునం దగుదువు గాః 

క, మునిజన నేవితముగు న,వ్వని కేం నళ్యాణి పోవ 4 “వ్వ తములు నిరతం 
బున సల్పుచు నుపవాసము, లొనరించుచు నుండపలయు + నురుతరభ క్షి౯. 

కొ, ప్రతిదినము చేకువను తేచి తగ౯ దివిజలకుం బూజ?చేసి విధిగ భూ 

సతీకి౯ా దశరథునకు నా, పీతకు౯ వందనము సల్చు + వినులసాగంతా !. 350 

క, తన ధర్మ మునే ముందుగ, నునిఛికొనుచు వగల స్ర్రుక్కి 4 యురు వార్హక్యం 

బున వెరే సెడు గాసల్యను, జనని౯ మర్యాద జూడ జను నీకు సతీ !, 3౧ 

ఆ. తేక్కి_నట్టి నాదు + తల్లులు నాయందు, నలరు నెయ్యముననాు + నధికమైన 

ప్రేనుయందు నన్ను 4 ) వేడ్క భాలించెడు, కారనుందు సములు 4 గాన నీవు, 

ర, వసిళా! వారికి ముక్క_ం, జను ద్ర్రణాధికులు భరతీశకత్రు తుఘ్నులు నొ 

1 నునుసమాబ్ద'కా లము-మునుళ బ్బమునకు6 బదునాల్లని యర్థము. అనగా మనుసంఖ్యతో 

సమమగు సంపత్సీరములు, 2 మై పచ్యార్థః మునే యిందు _ల్తేరార్థ మునమరలం జెప్పటబడుట మూలా 

నుసారముగ-నే యని యెలుంగందగు, లై గస్టరాభవమనన్విసే-అనీ మూలము. ఈరెండు విశేషణము 

- లకు వ్యాఖ్య లోనున్న యర్థ మే యిటం6 జె తెస్ప బడినది. 



B64 ఆంధ్ర న్గి మద్రామాయణము 

సను గాన వసు మున నీ, శన యని భాం గ మున గు 4 త్గు 'వొరింగనకొ, 
URN |. న అ a oa “క rE బిశంి టునమెకా భ్ 'సతుండు మ భన పోగ నాజొం 

గను నీ, స్్య మూ, సనన నొళప్పుడును జీయ4వగదు ఢిరగబా 1, 35౮. 

ణే రాఖి సుష ఆను ఇవ గన ము గలి 
(0 

యశగ్నిమున ( వమ్ము గ స్టే యు 4 సట్టివారి 

యంగ సే » సన్ను! ) సట గిథన్యన విభ మున 

Wore నోపం, సు మున ఊర 4 నమూన న ', 3% (49 

నీ ధోరిశషకులు తవు య. స షంయందుం sig పు త్ర్రుంం4ాన్న కుం 

నహీ తమ్ము చేసుకు 4 we 3 నాట్ వరిం SSO రు 4 టంధుజనుటు Cen 

గాని ఎ ధావణథవూా న వ్ర a: నను శ i నొప్పు హింశంటు 4 సటుషం దంం్చి 

నగదును భే rte 4" a మ్ యం or సరద; K 4 స. భి రసం స $y EA ఫుండు 

న సనుఘాా ముగ సీన్ర 4 వాను గోొలుచు 

శుంగ హర శన సులి 4 నింహుముదిన 
లకే 4 

సతశిసశ్య న న తంల 4 సలుస్పుచు నిట 

సమూ యీ యస! భొయలయమొుం కం జనదు, 52 1150 

చ. వినుము ముహానవంబునకు + వేగము పోయు నిందయుండంగొల 

జనుంగ్న =? నీకు; నెన్వరికి + సొపంతములందున నస్తీయంబు దోం 
కనగా స MONET 4 ugh! నొనచియించు మాట యం 

నిదియి దీనినీ మాగిం కటక నలటుుంజనుం బోయినేన్చ నక వం 115] 

స్త స డమ "జన సర్గము సంపా గ్ల ము, 
ల్ 

ఎడ = బీ సర్గివ 

అసలు అనన DC స్ Bardo. phe 

శనీ సీత ఎకు CUD ప్పీనం (1 pa ర్ట ల శన్నావంగాం4వగీన, కగును 

వీ యముే తొ యల. + నిభ ట్టి తనతో శ నృస్కీయములు స ఫల్క. + నాబకీంచీ 

"న్నీహ బగంబున+ నే హఠాగ్సేంగత కోపు భ్ రను! గుందుభునసు 
గలిగి నచింప రాటయుక! నీవు న న్య ఇనరతీనయుండ్ విది నీిచ+తరమటం చు: 

టం శం | Car 

Wo, 

dia Wy Sees PERE RR కథ 4 క... iy 

1 భా య. స మోటో ప.అిని య౭ఖము, నోయి నువు కొడుకు has సవంగుగా నని 

యర ఘు జీ స ధా వ. న్ సస J UR ఢగస్య చ ప సంస కంఅని మాము, నే ఖ్వ యా కొక్య 

" మమా-అని మలము జంక్ సిరి. షురు కన కూట , ధాన శస. ఉన (౫౫ 

సీపిరీక న gy పం గాన wr నన, మక ను దుండుమనినదిమీ, అనియిందలి సా) i Won నృదళా- 

ఖీ ( క్స్ త మానను A కోర్సికిండి నద ౪ 

౯ (ప్రీతా ర పయ లాట? అను ము, లారా దిన్యిపి స్రియార్డా మీ యభాసుతార్థాం 

అని పాము, త" తు Dene" డీనను తనతో రఘు ౮ యాము'లే “యం 6దగినద నీ ఫౌసము, 
# 



అయోధ్య్యాకాండము - ౨౭ సర్గము. 865 

తే, నిశ్చ్వయంబుగల 'జెలిసియు 4 చేనులహాడ 
వినినం బఏహాసమును జేయం4గను దగు నిటు 

వంటిమాట న బేమొకా? 4 పల్కుచున్న 
వాండ విదియేమి చిత్ర మో 4 పలుకం జూల. ౨ 11న 

. (వీరులు శస్త్రా స్రాఘవి,శారదులగు రాజపు త్ర4సమితికన రం 
బారయ నపకీ ర్లికరం,బౌ, రామా! వినంగరాని(డా నీనుడియు౯.] 1153 

. ఆర్వపుత్ర, ! తండ్రి $ యంబయుం దోంబుట్టు 
ఎగ ఇంప అష్ వాత్మ్మజుండు స్నుషయు 4 నాత్మ్మపుణ్య 

పొాపజనితిములగు 4 ఫలముల. బొందుచు 
+ et అష అబ 4 స్వ్పస్వకర్శములను థీ సలుపుచుంద్రు,. 5 1154 

"లే, అవి శుభాళుభరూపమ్థు4లగును జుమ్ము ; 

క, 

క్, 

ర్ం 

భ_ర్రకర్ధశరీరమా 4 భార్య'యొక తె 

భర్తృకృత భాగ్భాఫలముల. 4 బడయు6ందాను. 

గనుక వనినుండోం దండ్రిని౯ $ బనిణె దాన: ర 1155 

ననమున నీతో నుండం,గను నా'కొజ్జ్ఞ యిడినట్లు + గాదే యయ్యు౯ 

వనితకు జననీజనకులు ననయసఖుల్ గతులుగారు 4 దారుం దమకుకా, ౮౪ 

కారు స్వతం త్రలు, (స్రీలకు; నారయం బెనిమిటియె యిందూ+నందు౯ గతియా 

నోరామ! యొపుడు నుజీ యె, వ్వారలునుం గతులు గారు 4 పల్కులింశేలా.౫ 

ఓరామా! నీవిప్పుడె, ఘోరాటవి కరుగ మదిని + గోగుదు వేని౯ 

భూరి ముదంబునం జనియెద, నేరుపునకా నీకు ముందు 4 నేను జవమునక. ౫౪ 

తే. దర్భముండ్లను ద్రూక్కుచుం + దగ నవి తేమ 
లో 

వాడి విడనాడి వెనుకనె 4 వచ్చుచున్న 

నీకు మెత్తగ నుండును 4 నీవు ళూర. 

వరుండనాటను నాబోంటి4వనిత వనికి. ౬ 1159 

, రొనీిపోవ నెట్టులోయని, మనమున భయపడంగరాదు 4 మానిని యిది నే 

నును వలదనంగా నచ్చెడినని గానీ నన్ను. గొలిచి 4 యతివ! యనిశముకొ .౬౪ 

చరితార్థుఠా ల యగుచుకొ, బరలౌడి ననిగాని యీర్ష స్ట+వదలుము నాథా! 

పరికింప కీది మదు క్తిని, నరుగంగాం దలంచచె వనికి 4 నని రోహంబుక = ౬1౮ 

వదలవలయు నిని 4+ వారక వీనునం,బునను గలిగియుండి4నను మహాత్మ | 

భు కృశిష్ట్రహేయళ+భువనంబు వదలున), ట్రటవి కేనువత్తు 4 నార్యపుత్ర!. ౭ 

నను విశ్వసించి నీతోం, గొనిపొమ్హా! పాపలనము 4 గూడకొ నాయం 

దును గలుగకుండు; సౌధం,బున నుండుటకన్న 'మేలు+పో వని నాకుకా. 1168 
బూ. 

me 

1 భుననంబుజజిలము. 



వీ్06 ఆంధ శ శ్రీను ద్రామాయణము 

నీ అష్టనిద్ధునొంది + యాకసంబునం వ్రీతిగాసంచరించుట$కంట నుజీ వి 

మానససమూహంబు వె నెక్కియుండుటకన్న చెన్నయగరాని 4 నష్ట్రములను 

బొందియైనను బ్రాణ4ముబకీశుంజై తగు సతిపాదనేనయె 4 సపరమగతీయు 

నన్నింటిమించిన 4 యదియునొం బతీకజ వర్ధింపందగినట్టి 4 భంగి నాకు 

శే, లి వండ్రు, 0 నేకవి(ధములం జెప్పి, యున్ననారలుగాన నీ 4 సన్నిధాన 
ల్, 

మందు చెట్టిట్లు తిరుగంగ4నగునొ దాని, నెవ్పగును చేర్పవలసీన4దిపుడు లేదు, 

కో, జనవర్షి తమయ్యుం బొరం,గను రానిదియయ్యు బహున్య్ము4గగణంబుబ నిం 

డీనడ య్యు. బులులు వృశములు, గన లబడ భయనంబయెనం4గాననము త్రగభా, 

క. చనుజంచెద నీతోడను, వినుము త్రిలోకాధిపతిత4వెలసినచో దా 
అల క్లో 3 | అలీ ఆర pa EE చలీ 0 నిని లెక్క చేయ శే భ, గ్లను సేవించుటయె గొస్పళవతమని తలంతుకా, ౧౧ 

క. జనకుని యింట" మెబలగెడు, ననువున నీనెంట నచ్చి $ యడవ్రలను సుఖం 

బున వసీయించెిన రానూ!, నిను సపంచుచు నె యుండ 4 నేనెంతుం జుమో!, 

శో . ఇంద్రియనియమంబు + 'నేవొంది కాముభోగంబుల విడనాడి 4 కష్ట్రాపుష్పు 

రసము విజృంభిం చు థీ రమ్యువనంబుట నీను గూడి (గ్రడించెళదను మహోత్మ్య! 

మరాస్ట్రదం గాపాడు 4 మానిసిఫీన్ర, కాననముల శరణుసొ*చ్చిన యితరుల 

నైనం గాపాడెడు 4 నట్టి మేటీవి గాన సన్నుం గాపాడుట4నంగ నెంత! 

తే, వత్తు నీతోడు వనికి ల4నంబు సంశృయంబులే దిట్ట పూనిక 4 నందియున్న 

నన్నునిచ్చట నిలుపంగ + నెన్నిగతుల, శక్యమేగాదు నీకు నో 4 సాధుమాళ!, 

చ. ననమునం బంస్పమూలముల 4 'బాగుగానే దినుచుందు సంశయం 

బనునది లేదు భోడనము+నందును బానమునందు సుంత్యయ 

నను శ్రచుమేను గట్లునటు 4 నాధ: యమయొనర్పగ నిన్నుంగూ క్షి యుం 

దును మతిమంతులో” ప్రియు ని+ను౯ొ దగ సాయము నొంది పూన్కి.చే౯ా. 

"శీ. భయము నొందక యందలి + సర్వతముల( 
బల్టులంబుల నదులను 4 వననికాయ 

మును దమిం జూడం గోరెద; 4 భఘనపరా క్ర 

.... మమునం దగు నిన్ను6 గూడి సుఖమును గనుచు. ౧౬౪ 1110 

క, వరుస జక్క..6గ6 బూచిన, సరసీజముల నెంసి వాంస్మజబకుక్కు.ట సం 

: .భ్ఞరితేముగ నొప్పు కొలయుల, గురుతేర మో వముస జూడం4గో రద సనొథా |, 

క, అనిశము నియశీవ్రతేనై, తీనరుచు నాకొలంకులందు. 4 దనిస్నానము'నే 

... నొనరింతు. బరనుమాదం, బున నిన్నుం గూడి శేళిం + బొనరింతు నటక". 

తే, కట్లు వనముల నినుం గూడి + యేను గాల 
|... మును జరపుకొంటినేని యబ్బనిచయ మది 



అయోధ్యాకాండ డము అ ౨౮ సర్లము, 867 

శతసహాస,సమంబె న 4 సాఫంతమునకు 

నాకు 'దేసేయద ౮ యింకం బదు౪ళనాలుగెంత, ౧౮౪ 1178 

క, నిను విడనాడిన స్వర్షం, బును చేనొల్లకా సురెంగ్ర 4పురనాసము నొ 

కును లభియించిన నొల్లక”, నిను. గూడకయుందునేని 4 నిశ్చయమిది సూ !. 

క్, వొరరానిడై నను౯కా వానరములు కరిముఖ్య మృగగ4ణములు వెలసిన౯ 

గరుణాకర! మనమది భీ,కరమై యుండినను భీతి 4 గన శే వత్తుకా, ౨౦౪ 1175 

ఆ, నియనుమలర చేను 4 నీపాదములనమ్మి 

జనకునింటనుండు 4 చందమున నె 

యుండుదాన వనిని 6 ఖండ్రితముగ నిన్నుం 

దక్క_ నితరు నాత్మ 4 దలయం జాము. ౨౧ 1176 

సీ, రాఘవా! నాయను+రాగమె నీయంచదె తీనరారునశ్లాట 4 ననుం ద్యజించి 
నీవు పోయితివేని 4 చావనిశ్చయమును జేసినదానను 4 సిద్ధమిద్ది 

కావున నన్నును 4 గానకుం గొనిపొమ్ము ప్రార్ధనం బిద్ది నావలన నీకు 
భారము గలుగ దంళచచీరీతిం బలి_న "నరవకీండును “ధర థపరుందు గాన. 

ఆ. గష్టములను 'లెక్కుశ4గాంజేయ కిటువేండ 

నాతం డొల్లండయ్యె 4 నలివరాక 

వనమునందు గల్లు 4+ బహుదుగఖములC జెప్పి 

యామె నిలుపం దలంచె 4 నాత్శుయందు, ౨౨ 1177 

వరువదివడవ సర్లము సంపూర్హ ము, 

౨౮ = వ సర్లము. 

డైరి: సీతకు రాముడు వనవాసక స్థ్రములం జెప్పుట. రథం 

చ, జనకజ యిట్లు "వేండుకాన 4 శాశ్వీతధర్డ,విదుండు ధర్మమం 

దనవరతంబు కీ వ్రీతి గల4యట్టి మహాత్తుండు గాన నాత్వః లో 

వనమున గల్లు దుగఖముల థీ “వారక యేంచుచు సనామెంహాడం దో 

డని చన “నించుశేనియును + గోరక యిట్లని పల్కె మెల్లంగకా ౧ 1118 

సి. ధర్హాత్తుం డట్లు సీతయు భాప్పుసంపూర్ణ నయనయొ యుంటచే$నయముమోాణి 

నూఆడేం చుచు నందె4యొయ్యన నిబుపంగ6 దలంచినీతా! నొప్ప4కులమునందు 

జనన మొందితి వీవు 4 సతతంబు ధర్తాభిపరత నొప్పినయట్టి 4 భన్యమలివి 

నిలువుమిం టే ధర్మ (మెలమిసమాచరేంచుచు నెయుండుముమున4స్సున కుసుఖము 

తే. మాత్రమే తలపోయకు 4 మానుకముగు 

వచన ముట్లు మెలంగంగ 4 వలయు నీవు; ' 

ఇందు ౨౧-౨౨ శ్లోక ములకు గోవింద రాజవ్యాఖ్యలో నినార మిందు సంత్మేసరూషమున( 

. య 
॥ గ న్పట్టునని 'తెలియ6దగ్గు, 



868 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

ణః 

తే, 

ర్త, 

ప్రేయసీ 1 నాదువచనంబు విడిచి యించు 

కన సాప్పగం త, స్థ్రమును బొంద4నె న
ె యెపుడు. 3 

1179 

వినుము నచింతు గయస్టటవిం 4 బుక్కు... శ్చ న నుంబులు గల్లియుండు న న 

వ్వునమున నుంశనౌ న నెక్లి 4 వాంఛను 'మానుము దుష్ప) 'వేశ్యమాా 

వసమున( జాలిగా సము అశినారిగ6 గల్లున నటంచు! జెప్పుదురీ 

జనులిది నీనెటుంగ న? సు4సాధ్వి! భవద్ధినమే తలంచుచుక” ౫ 1180 

చలి కెద గాని కావనిను 4 భారము నానిని కాదు కాన 

స్థలమున6 జూడలగా సుఖమె 4 తప్పక కబ్లదు దు! ఖమిస్సుడుం 

నలుగు నటం నచెణుంగుదును4గా గిరిని న్స్ సంభవచష్యునుల్ 
ర్త 

బలు గిరికందరంబుబను 4 వాసము చేస పసు సింహూనానముల్ , ౬. [181 

వినుట కశకర్ణివకాం నుక 4 నేయివిధంబుం6 గష్ట మన్వసం 

బున నివసించు, టోతరుణి! 4 పూగుషవర్షితషూ “సుహాననం 

బున బలుతాన్రుణందు నునపూ రితేసింవాతరణు ముఖ్యముల్ 

చునములు నించుకేని యను4మానము జంకును లేగ స్వచ్చలోన్ . ద్య 1102 

. తిరుగుచు సికరా కృత. + దెంపుమెయికా మనం గనంగ చే 

యరుదుగ నుంట భ్రాంతిప సడి 4 యాగస్పుచుం జంప సనెదునర్కనుం గదా 

తరుణిరొ! కాన గెష్టేముగు( థీ దదగ్గీనవాసము; CO మొసళ్లు i 

కరగతి గ్రాలంగా న నదులు 4 కర్దనుయు. కీని దుస్తరంబులై. ౮ 1183 

కనబడు చానిం దాంట్, నున కెట్టులు సాధ్యమగును! థను గ్గగజంబుల్ 

కనుపట్టునందు నిత్వం,బును గానం ) గన్టశరము+పో వనమంగకా, 1101. 

శాలుసానళ యుం సంగా జుట్టుకీ” “నుతీల ౧0" 12090) "నీధిం చుళనట్టి ముండ్ల 

నిండుగ ౫ నుసట్టుళ' తుంగ “నకుకు, - ఉఅములు సాత్ నములొ 4ట్రనుభయంబు 

గలుగం జేసెడు Beam గాయం ద్రోనలో దుఖకరంబు కౌ 4 దోం౭దునందు 

జలము గానంగరాదు 4 శక్య్యముగాకురడు ? సందు. ట్రీ -పేశింప 4 నట్లు గాన 

వననివనాొ సంబు కష్ట్రంబు 4 పగలు సంస్ల 

ka తిరిగి కష్టముసం గపంది 4 కఆకు సేలం 

బండి శాలిసయాకులం 4 బజిచుకొనుచు 

శేయి యాశయ్యూ పై నిదుఖరింపనలయు. ౧౧ 1 185 

. కావున వని కష్టము సుమా! ననితా! రేయుః బగలు 4 నుగు నియమమునక 

'జేవపెడి వృతుసతితము,లై. వణిలెడు పంగ్లం దినుచు 4 నటిమోదమును౯ా. ౧౨ 

ఫొందగవలయుం గావున) నందుండుట కష్టమెయగు 4 నతీవా! వినుమా 

యందుపవా సములుండం,గందగుం జూ శ. క్రీకొలంది4గా నపుడపుడు౯,౧౨ 
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అయోధ్యా కాండము = ౨౮ సర్లము, ౨69 

వల్క్లలంబులు ధరియించి 4 వరుస జడలం . 

దాల్చి యుండంగవలయు నిత్యమును "దేవన 

తలను బితరుల నపుడపు 4 జెలమి వచ్చు 

నతిథులను విధిబూజింప 4 నగును దరుణి!. ౧౮ 1188 

. దినదిన ముదయము నుధ్యాం, దినమును సాయంతనంబు 4 దిటవుచెడక చ్చే 

యనగుక స్నాన త్రయమును, ఘననియమంబున6౬ జరింప4గాం దగు స్పీత్రా!, 

. వనచాసము కహముగగద, విను వాన పసుల న 4 వినులమునులు చే 
6 య __ 

యునటు తనంత నె పూవుల, గొని తెచ్చుచు. బ్ర తిదినంబు4కోవులి! నియతిక్, 

విను నగ్ని వేదికా బలి, దినదిన మోయంగవలయు( 4 దృిగ నటుగా 

వ్లన వని దుకఖకరంబగు;, వన వాసులు నియతములగు 4 వన్యీఫలాదుల్ .౧౬ 

లినుచుండవలయు మైథిలీ, కనక౯ా లభియించినన్ని 4 కందఫలములకా 

గాని తృ _ప్టినొంనవలయుక్, వునమున చెంచంగ వనము 4 మాటయిె కజుకౌ, 

. గాలి యెప్పుడు హెచ్చుశగా సీచుచుండును నిశ లందు దిమిరంబు4నిండీయుండు 

నెల్ల ప్పుడాశలి 4 హాచ్చుగ. గన్ఫ్సట్టు నిట్టివి సెనుఫీతు 4 లెన్నొకలను 

కావున విపినంబు 4 కష్ట్రతరంబగుం) బెడ దేహంబుల 4 వెలయు కొండ 

చిలువలు పెక్కు_ లుశబలిసి ప్రాశుచునుండుదిగులొందయగా౭జేయ4నగుంగదవని 

. నట్లుకావున నతికష్ట్రళమగును గాదె, 

నదులె యిండ్లుగ నొప్పంగ 4 నదుల: బోలి 

వంకరగ బోవునట్టి సర్పములు చారి 

కజడముగం బండుకొనియుండుం 4 గాన నటనని. ౨౦ 1109 

గి 

న నుమూయంగా యజూలు;4శలభ ముల్ తేళ్చునుబురుగులుదోవులు? 1ఖరమశకము 
“UU 

లెప్పుడు బాధించు + నింతిరో! యూర్వంగంజూలపీ' వటుగాన + శ్రమమె వనము 

కంటక ద్రునుములు 4 కడునిండియుండును దర్భయు జెల్లును 4 దమము గృమ్మం 

బర ముల్ కలియంగా 4 బలిసియుండును గాన. జరియింప సుంత యే4సరిగ లేదు " 

వ 
. కాన మిగుల శ్ర మమ్మగుం 4 గాననంబు; 

వని వసించెడువారికి 4 భునశరీర 

కస్థములు "పెక్కు_భ యములు 4 గానంబడును 

భయదమై కనుపట్టును 4 వనము లేమ!. ౨ 1194 

నిరతము (కుభ లోభంబును, బరిత్య్సజింపంగ ౬ దగుం దళపంబున బుద్ధిం 

బురికొల్పనల యు భయకృ,త్టే రమృగముఖదర్శనమున(
 + గాదు భయపడక 

క్షనుక౯ా వనగనునంబింశ, వనితా! “చాలు నినుంబో టి4వారికిం దగ ద 

న. 1 ఖరమశకము=ళ యంకరమళక ములు. ఇందు ఫనము అనుమాట సెక్కు_తౌవులం గనుపట్టుట 

మూలానుసారమే యని యెజుంగనలయు, 
, 

41 



= వనన 

#10 ఆరి శ బ్రీనొత్రా నరాయణ సు 

నష్టన మిందు. జూల యోజించిన( గష్ట్రవరం బె యగును 4 సిస్టము తన్వీ! ౨౫. 

క, ననమునకుం దన్నుం దోడొంని చనంగ మసోమ్మైండగు రానమ4చం ద్రుండుమనం 

బున నెంచకుంటం గని దయూతని వచనము: గొనక దుగఖ4తయయి వనితీయుకొ, ' 

pr సో అలం టో! జట అలీ ఉల జట . 

సగువదియనిమివన సక్షము సంపూర్ణము 

౨౯ = వ సరగ్లము. 

ంల్టుట్టు స స్త తో నడనుంగు రక తననన సొక్కి ఎన్వుటం శయం 

క్లో తన పాణేశళుండలొకొ?, వనమునకుం నన్ను రాగ 4 వనలసనియుం గటా 

a i న సీ 
| th ఖో wert wa wipe a 

యని దు'ఖమొలయ నళ్చువులను మోము (గృ సింగం ల్కై_.(ఎలిత” కుణవేళా, 

క, ననమున నుంజెడు పిమయం,బున చేయే దోపముాను + భూసుపతి! నీ 

వనువాదముం 'జీసితివో, ఘన యున్న బ్సేహమును డ4ం గనునాకుక. ౧౪ 

శే. అవ్టాయె ను గుణములె + యగును గాని 
అం “టు rapt జో 

దోషము కావు గోలియునూా 4 త యజాతు ! 

మృుగతతియు నింవావితటి యీ4నుంగులుం wg 

సృలులు శరభంబును బల్కీ వూ గములును, ౨౪ 1200 

నీ "పనుచమరంబుటు + వనినున్న తక్కిన శుగముఖంబులు సూర్వ + మస్వుడని 

జే, వనికి బొన్మునిశేప్పెడి 4 నచ్చుదాన 

నిన్నుంద సుంగాడి నీవును 4 నన్నునిడిచి 

చనుదు వేం గాణపంచక4మును వవలుదు 
ల . 

నిదియె సద్గధ్భునుగు నాకు 4 నింబెనిజము, స్మో 120! 

క నీనన్నిధి సేనుండంగ, వాసవు శసురాధిపుండు 4 నచ్చి ప్రతాపో 

ద్భాసితుండయి ధర్షి౦సంగల జూ సామగ్థ నంబుం6 గనండు + తీగ నూహింసకొ 

చ, వనగమనంబు మాన్చంగను 4 నర్శితమయ్యెను గాదె యింతకు౯ా 

మును నుదిం దోంచినట్లుగ వి(భూ! యటు'తై నను నిన్ను జీవిలే 
శుని సెకయాసి జేయ బ,దుకుళవొస్పు గన ౦బజ దింటీన్ట్టు శ 

జనువునం బల్కి_తీలా వినుము + సొరసలో చన! స్పొజ్ఞఫుంగవా!. ౭ 1208 

చ. జనకునియింట నుండుణేటీ 4 సత్యవచన్కు.లు జో్గోటీవంబు నే 

ర్పిన ధరణ్సురుల్ మును'పె + చెప్పిరి నాకు నరణ్యవా సమా 
నని యలపల్కు వింటి నది + యాను యథార్థము; "జీహూశేఖలం 

గనుంగోని నానికి౯ా ఫలని/ కాయము జెప్పనలంతులొ ద్విజుల్, ఛా 1204 



అ యోాధ్యాకాండము ఆ, సర్లము, 9171 

శే, బలవిభాసిత ! రామ ! కాశనలవసింప, వలయు నీవనిచెప్పిరి$ప్పటి నజికును 
నాటంగో ల చే నేప్రాద్దుచళనంగ నానొ, యశడవికంచునుత్సాహంబు4$నందు ముందు. 

సి, లతణ వే త్త లిలమెకుల్ నా కాజ్ఞ యిడినట్ల నటు వనమునం 4 చేను గొంత 

కాలంబు . నివసింపః గాం దగునే కదా యట్టి నే నినుం/యాడ్రి +$ యడవిజేగం 
జనుంగాని వేజుగాం $ జన నెట్టలౌం బండి ఈ జేశమును బట్టి 4 యడవి కీపుడు 
వచ్చుదానను గాని 4 స్వ్వాంతమ్మ్యునకుం దోంచినట్లుగా నిచ్చచే 4 నటకు వచ్చు 

ఆ. దానంలగాను నేను 4 ధరణీసురో కీని, నిజము సేయవత్తు + నిన్ను. గూడి 
దానికిప్పు డొదవపవెం $ దగినట్టి కాలంబు, సత్యమగును. గాక 4 మ్మసురో క్రి 

ను. వననవాసంబునథ బెక్కు_కస్థ ములు రా4వచ్చు౯ యథార్థంబుగా 

ననినాకుం జెలియుం జమూ యయిన ఏ4రాేే గ్రేసరుండన్న క్రీ 

రిని బొల్పానెడి నీకుం గబ్ల్బవవియే+రీతి౯ విపోరించినకా 
గననా నవ్వి విలోలచిత్తులకు ని4క్కో_ంబిద్ది శ్రీరాఘవా !. ౧౨ 1207 

తే. కన్నెనె తండ్రియింట నే 3 నున్నయపుడు 
కీలసంపన్న యా ముని 4 స్రీ యొక ర 

కొంతకాలము వనవాస 4 మింతి యిద్ది 

యనుఖావించు నటంచన 4 వినినదాన. ౧౨౪ 1208 

క అ త్తీ జననికిం జెంతను, జి త్రము రంజిల్లుచుండి 4 చెప్పల వింటి౯ 

అత్తాప వససతి వాక్కుల, ని త్లతి స్కరియించుదాన 4 నేను మహోత్తా !. ౧౩ 

సీ, ఇచ్చటిశే చేను 4 వచ్చినత ర్వాత గంగాతటంబునం 4 గ్రాలుచున్న 
యాతేపో వనముల 4 నాదృతి నినుం గూడి కోరిక వసీయింపం 4 గోరుచుందు 

బహూువిథ ం౦బుల నిన్ను. 4 ద్రార్థించి సుప్రసన్నుని జేసికొని నెమ్మి 4గనుచునుంధు 

వనికి బోవుట నాకు 4 బందీవుగా నున్నయది నీకు శుభ నుగు4నఖల ఫగార 

తే. వరులలో మేటివగునిన్నుం 4 బరమముదము 

నను దగం గూడి సేవచేేయను దలంతు 

నీవసూయాదు లే లేని 4 నిర లాంత 

రంగుండవు ప్రేమను భావంబు 4 పొంగనేను, ౧౫) 1:10 

క, జనవర! నీచెంబడి నేం జనుదెంచి వదీయపాప+సంతతి. జెండకా 

మనమున దలంతు; గేవహాం,బుననుండియె వంశ దేవ4పూజనముననే. ౧౫ 

క. పాపములం దొలంగంయేయంగ, నోపవొ యని యందు వే మొ4యొప్పుగంబతియే 

శ్రీ పతి సమ'బై వంబొ, నేపగిది౯ భర్తవిడిచి 4 యేనిట నుందుకా. ౧౬ 1212 

షరలోకమందునుకా నా, కరయ౯ నీతోడిపొ ందు 4 హర్ష ప్రదమై 

పరణగు౯ా జు మ్మా! సువముతీ!, కరుణాకర! వినుము నుటియుః ( ఖీ గాదిలివ్రే నుక, 

ఈలోకమున నెట్టి 4 యింతి స్వవీతరులచేతనే పురుమున 4 కాతతవిధి 

తనుతమ నర్జాదిశధర, ము రీతిగా నుదకపూర్వుకముగ 4 నొసంగయడునొ 

హ్ 

ee 
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యామెకుం బరతోకశనుందు నాపురుముంజే పతియగున నెడి నీ$పావననుగు 
వేననాక్యంబును 4 విశ్తుతయళులై న వి ప్రులుచెప్ప నే 4 విన్నదాన 

Col mewn 

తే, నండటుక” విని యుంద్ర్రు సథదడాచరణము 
వెలయం బతియే నృతంబుగాం $ జెలంగి యున్న 
నను; నువ పూ ర్వోషంబుగం 4 గొనీన దాని 
వనికి. దోజ్కొనిపోన్నా 4 ననెద వీవు. ౧౮ [1 a ల—_— హా 

జక, పీనికిం గారణ మేమో), యే నెలటుంగయ గకుత్ స్థవంశ' + హితకర! నీయం 
దే నిరతభ స్ట్ గల్లిన, దాన బతీనృతేను దు[ఖ4త౯ బయభార్యక. ౧౯ 

నీ, సుఖదు:ఖములు గట్లు4చో స సమముగ వాని సెంచడుదడాని ని నీ+ వెట్టా (నుశ్లు 

సుఖదు)ఖము ఎ౦బొందుథచుకొ దృ స్టిగనుదానిననుని నిందువిడిచిపో4 జనదుతోడు 
కొని పోవుటయె నీకు 4 నొనర ధిర్మ్మంబగు నిట్లు దు*ఖంచు న+న్నింది విడిచి 
వనికి దోడొ,ని పోవ 4 నుసమునో వలంపక సోవుదు వేని నిప్పును బడియొ 

"ఆ, వఏవము. దినియొ నీళ్ల 4 నెస దుసుకియొ ప్రాణ 

మును విడుచుడాన + మోూపానాంగ! 
యనుచు, జెక్కు.. కీ త్ల శన న్ు ననికీం దో 

డొ_నుదుం బొ స్యుటుంచు. 4 సను వేడ, ౨౧ | ళ్ "కక. 3 

"తే, ఆఅమహోబిహుం డాసీత 4 నడవికీ విజ 
నంబగుటం దోజుకొనిసోవ 4 స జబుద్ధి 

సః మ్ముతీంబక యుండ; భూ4బాతయు నీటు 

తశేనవిభుండు తోడుకొనిపోవ 4 ననిన నుడికీి. ౨.9 [217 

క, కనుదమ్ముల వెలువడి యిం, తేనరాక మహోస్హ్ల'భాప్ప4 ధారణ భూమిక 
దన తేల్లిం దడుపునో యనం భరు దుఠఖము నొం'బె నిట్టి 4 విధమున నాత్మ కొ, 

కాయ క 

కొ, పెనువగలం బొగులుచుకొ * టెన, విని ర_క్తిను పొదలనున్న 4 వంందినీ్ శాముర 

డును వనికీ రాకయుంగోం, గను నిలుపుటక్రై వృుదూ_క్రిథగడుం దమింబలి కెలా, 
Mas ot ఇరువదిళ' మ్మిదవ సర్గము సంపూూర్ల ము, 

లే 

Aa TT ET TT Td 
' 2 అజా oo apoE He 

శ భాం పతి కాశౌం దీనాం మాం సమాం సుఖదుగ ఖయోాః-అనిమూః ము, దివి" 'శేషణము. 

అన్నియు6 బద్యమున 6 సల్చంటడినచేకాని. (కొ త్రీవి కానని యెజుంగునది, 1 ఇందు పరూహనాంగ 
యనుసంబుద్ధి తత్త (గా జేర్స బడినది. నీను నన్ను వననుంకుం_ బిలుచుకొనిపో జీని ప్రాణముల 

విడుకు నన్నమా[ సద సార్థకము “చేయును గాన సమంజసమే యిని "తేలియందగు. ౫ "పెదవిని 
ర _కీమ భొజలనున్న సె ందిని అశుదొనికీ మాంమున “తా మో్టీం సీతాం” ఆని యుండుటయీ 

హేశువు. 
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కం = వ సక్షము. 

యయ: పీత రాము నా కేపించుట. చుర్ధుం- 

చ, జనకమహీశపు త్రి పతి 4 సాంత్వనవాక్కులు సల్కుచుండం దా 
వనము కెట్టులె నం జని 4 భ ర్హను గూఢ వసీంచుటొప్పునం 

చని పనిపూనీ యెంతయును 4 నంగము కంపము నొంద ళూరుండై. 

తనరి విశాలవతుము నుళదారవమునంబును గన్న రాముని. ౧౪ 19220 

క, కనుగొని స్నేహము సుంపునం దనవాండను నాశయమున 4 దానించుకయ్ 
ననుమానింసక ప్రాణ, నుని దాను దిరస్క_రింపం ఉప బొ చ్చిళ౯ా గడంకకా. ౨ 

నీ, ప్రాణేశ! నీయందుం 4 బరవముసాందర్యంబు. గలదు; భృమింతురు4గాంచిదాని 

గావున మిథి లేశు 4 డీవు నన్నొకతుకం గావనేరక సీస 4 కానకొకండ 
వేగితి వని వినె 4 నే నిట్టి నిన్ను నాజామాత వనిత ని4జంబు "పై కిం [యు 
బురువ వేషముందాల్చి4తరుణి గ గహించె నంభాత్త్య నెంచకయున్నె4యకటనుతి 

బురుషమిగ హమున 4 బొల్బడు నిను రాను జామాతనొందియాం వావి భుండు 

తె, ప్రీయటంచును దలంవె నే(మూయుం గాని 
నన్ను విడనాడి నీవు కా4నలకు నేగి 

యేల దుకిఖంసంజేసెద  వెల్టరం గట 

ప్రజ్వల త్రీక్లకిరణుని $ భంగి సీకు, 3 1222 
ళ్లు కింత్వామన్యతే వె చేహ: పీతా మే మిథిలాథిపః, రామ జూమాతేరం ప్రాష్య చ్లీగయం 

రుసవి గృహమ్-అనిమాలము. దీనికి గోవిందరాజు లిట్లు వ్యాఖ్య చేసియున్నారు. నన్ను సదలి 

టి ననములకరిగిన నిన్ను నాతం ఢి విన్నయుడల పుకముషవేషమును ధరించిన యొకానెకననిత నా 

పుత్రికను హరించెనని తీలంచును. హౌందక్యమన నితరులకు భాళింతిని గల్చించువాండా (ఓరామా) 

విజేసాకులమునC బుట్టి (అనలగా నొకప్వూ డై నను పత్నీ విరహము నలు లనివాయడు మిథిలా బేళాధి 

వతి యగు నాతండ్రి (నన్న కదానిని రవ్నీంప6ంజాలని) నిన్ను. 'జెలిసికొ ని అంతే య్రుస్వభా నము గలిగి 

బహి గిపురుష వేషము గలజామాతేనుగా తలంపండా, తప్పక తీలంచునని తాత్పర్యము. అని యిట్లు 

"సెష్క ఫభౌసముల వెలిపుచ్చిరి. 

మహేళ్వరతీ ర్థులుగారు. 

ఓరామా నిన్ను ఆకారనూ ల్కేమున 6 బురుమ యవని యథార్థమున నీ చ్రై గౌనున్న యల్లు నిగాంచి 

యేనికెలంచును: తత్వ 'మెజుంగండు. కత్వమెటింగినవ్ న నన్ను సీకటి కిచ్చియేయుండండు. లేక 

నప వాసుదేవోయం సామా తురునఉచ్య తే, స్త త్రీప్రాయ మేతే క్తక్సర్వం జగద్భంస్తా ఫురస్సరమ్.) 

అను విష్ణుషురాణో_క్రిపలన వై దేహుంకగు నాతండ్రి, నిన్ను అల్లునిగాం బొంది లోకమున త్వద్య 

తిరి జ్ఞాపురు హూకృతిని సర్వమును శ్ర స్తీనిగాం దలంచెనా యేమి? ఇట్టి ఛయస్వభానముగల నిన్ను అట్టు 

ఉలంచుదు ఖా ంతినొం దెను. స రామజ! అమౌతరం, పొ వాస? స్త్, చ్రీయం, పురుష! వి గృహమ్- అని 

పదవిభాగము చేసి రోనుజ=రమింపంజేయుటకు6 బుట్టినవాండా! పురుస= క్రీ డార్థమనతరించిన పర 

మఫురుహు డా! అమాతేరం స్త్రి యమ్ = సపత్నీమాతయొన కె కను, ప్మావ్య=డఊద్దేశించి, వై దేహో 



874 ఆం ధ్ క్రీ మద్రామాయణము 

క, ఘన "కేజము విలనీ లము, నని యబానముననందు 4 రద్ది యసత్యం . 

బొనంగూడి యుండు నేనది, కనబ స బే సూగ్యునందుం 4 గన నంబడురీతిక, ఈ 

స జఒజనదింపనాని కార్యములను ధగమొనగించి యెన 4 ఏలన భరింపం 

జను నని చెప్పుదు “దేచోకా?, ననుందోడొ గాని ని చనువిపుయమునన్నీ విచటళా, 

ఆ. చేయరాని సనిని + జేసిన శ్రుల విపొనమొంది తీవు + సాధ్వసంబు 

నీకు సెట్టు గలుగు4నీ మంది నుదింగప్లు, నన్ను విడిచి చనుట4న్యాయ మెట్లా!. 

నను నింట విడిచి పోవం, గను గలకారణ మ'దమొ? 4+ శానంబతడదు సూ! 

మునుపు దను స్యేనాఖ్యు న, తసయుండగు సత్వ వంతు టీ ద్ర 

శ్రే. అనుసరించిన సొవి త్రీ $ యట్లు సన్ను, నిన్ననుసకించి వ నంచు చుస్నదానిం 
గా సెటుంగుము, | సక్ లికచి 3 శ్ల!, రాకుచంన్ర ! విరాజతే రమ్యకీ ర రి, 

క్ష, కులమును జెటుసంగ 6 బుట్టిన, ఘలచి గావిధంబునం సా జే చిపుడ. 

న ఎలితచి త్లంబున నామం నే గస గాన నినికీం 4 గరలుదు నీడలా, 2 

వన్య 

జన చదిరకొాలబముగ నన్ను. జంది వసించుచు. గొమాగిక నస చుం+గాంతుంటే | 
తేంబుగాం గాలంబు6 1 వగనట్లు గడుపుచు భార్యని"; నన్ను షన+ భార్యం బడుపు 

"మేసి తొ నకును శే nN శర డే, వి hentia Ah, (బమినేట్ట Wi sve A యేమి? 
Wy) Td 

we యితో నిట్టీకం హాము రాట WH ey ఫో గన గ “ జ వినను, నను WY) సనమయుంకు 

నూ 

సీను పో cM? అోత్ర్రగ్యుము. wim, ౧ “మజామా న సు, సును ఎవి గృ సాస్ = లని బదవిభాగ 

గ. (. న జ a8 CO he ny | 

ము, ఫృురుంని, గృహా గ ను Dra గో ఎ” ంచునట్టీ, న యు మాతర గు రయాపుంను. రమిం 

భండన Yar Went mah "HOR weg ra Ra Rh Mom కళ 
పంజేదమునక్ట యని, ఆనంద ఏ "ఖని, నిన్ను చలీసికొన నోతీం 4; mira CUD 

త్రాద్క మును అము స్వ మును సు స్ అను ని prey "బసు్ ముగా దంంననా ముమి? అనలా 

సోము తు స్ఫృమని thy eto? యాన రిటన్ పోస్టు org, బట్టీ స 4. స్వ నందక గులునగు ట్టు న్ 

hp 

EI జు ట్ట ప పదని. Wr oS gy gS bmp! నును wy, వీలు గ్ sar కారమును 'విలి( 

Myr ప్సీరి, ఉను [నున సీను ద్య మ పున సముదటి నాటుగసప*ద ములో గోవిందరాజళ్ళటే న్య్యాఖ్యారాన 

సారము, తఘ్యంంగల బాగమునం రప మ ఘాక్ళోరక్సోత ప్యాఖ్యూ నసొరము సర్చయిటినదని పొఠకు 

బఅరాపిాంతురు గాక, పదుల లేటు. గీ వ్? బించి యగ్గము య నల్బించునపును పాని స్వా ఓ దను 

గన నొక పడ్యమున న్మాయుట అ సొ గ్య ము గాకున్స ను బికన" గళము ను వొటంగించుటుపు 6 దళత్సా 

రమును గ్రహించుట దోటముకాదని ని; స్పతపాతబుద్ధినలప * న. పోరనుటు బిదిగేము. 

6 యథ*న్యాపలపొంసనో) అ అని మూలము, అనగా యేను బతి న ,న్కలిను, స్టా నోన్యురాలీని 

జాం దభబంచినివా యని తీనే నీ జా వృుచున్న దని యింది సై సాస్చరన్య ఘు. 

జీ స్వయంతు భాం శమారీర పర నష్ట నలె" సం, REDE మం రను సరీ 

భి దాగు మి మిచ్చృని -అని మూంంము... దీనికి మహీం వ్రరళష్ణ్థుణు గారు రనాస్య్యాగ్స మిదియనీ (్రూనీరి, 

'దొని ననుసరించి యీిఖద్య ము అయం ఎటేనదని శలియనంయిు.. ఇందు “భార్యాం కానాల చిర 

నుధ్యుషీతాం సతీం? అనుషద ముఫై పస్తనాన్ట్ సాన మును నలం అవని సాగక మ గీకి ఫ్ర లూప,ఇని యను. 

బోని శమగ్క్భగి whe బన 6ండీనది, కన్యా ఫ్య సార మీ యూ ధ్యాన పాకసబద్యసాంకుడు గాక, , 



అయోధ్యా కాండము = 90 సర్లము, . §75 

నకు సమర్చించి బ్ర బు 4దుకువానినతె నీవె భరియింపంగా. దగి 4 పరనుమగుచుం 

జిరకాలముగ వచ్చి చిబుకస్తాయంబునం దగు నిన్ను. బొందంగాం+దగిన రాజ్య 
ఆ. లలన వేషధారి+నలె నొరులకు నీయ. 

దలంచుచున్న వాడ; 4 వెలమి నెవది 

కిని పితంబు సేయ 4 నను నుండుమనియెదో ? 

యెవరి సేవకొటకు 4+ నిట నిలుపుదొ ?. ౮౪ 1223 

సీ, అట్టి తల్టులకీవె 4 యనుకూలుండవగు చుం చెప్పిన విధమునం4 జేయుచుండు 

తే, 

tly 

ద. 

గెనక్రోొని నొప్పయేని ముది ఖీ నాద మాయి దెచ్చి తనో 

వునా వచ్చెద వెంట 4 ననరికీలాగున పాం తము బోధించెదో! + యునరికొణకు 

శ్రృనుపడియెవవొ యా+సాధ్వి నేనే కాన నామాట విని కాన4నముల కిపుడు 

ఫొనిపామ్మ నాథ! యె+నని విషయమునందు హి కముగావ ర్రింపు4సతతమనుచుం 
జెప్పుచున్నావొ ? యే యభి4పేకమునకు 

నిగ హింపంగం బడితివొ? 4 నీవ రామ! 

యట్టి భరతుని యనునుతి 4 నంది యశ్తై 

జేయయుమా ! నేను నీవెంట + జేరియుందు. ౯ 1280 

. అంతియకాని నాకు నిటు 4 లయస్టియిరీతుల. వేయుచుండు మం 

చెంతయు చ్రీతిం జెప్పకును 4 యిచ్చట నన్విడనాడి ఘోరమా 

చింత దవింప జేసి నని + జేరుట యర్హ్హముగాదు నీకు భూ 
కాంతకుమారశకా! తపమొ? 4+ కానయొ? ? స్వర్షమొ! యెదియో? యి(కకా. 

నినుంగూడిన నాకగుంగా,కు నీవు లేకున్న నేది+గాని వలదు నీ 

నెనుక నె నచ్చెడు నాకిటు, వనమౌార్ష శ్రమము గల్ల4వచ్చు నె! చెపువూ!. ౧౦౪ 

పృమదావనముల వివారిం,చు మాడ్కి_ సుముశ యిం జేరుళచెప్పునచే శ్ర 

క్త ము గస యుందును నీతోం ,బ బ్రనుదంబున వనికి నేను4వచ్చిన యెడలకా, 

| చెరలో మొలచిన 4 దర్భలు జెల్లును ముంక్లపొ దలు మజీ 4ముం గ్ల చెట్లు 

నిను. గూడి పోవుత+జిని నాకు నజినము, లట్టు తూలముభంగి4నగు సుఖముగ 

స్పృృశియింప వనమున 4 'నేగెడువేళలం బెనుగాలి నెగిరిన + ఘనరజంబు 

వాసనామిళిత వి¢భాసురచండన రజముగ6 దలంచెద 4 రామచంద్ర! 

బాలతృణము అలరు 4 పట్టుల బందడుట, కన్న నిచట. జిత్ర 4కంబళముల 

నిరుషమానవ స్త్ర 4 నిర ర ఖికేయ్యణి, నెం బరుంట సుఖమె! + బాగ? చెప్రుమ!. - 

ననముబ నీవు మూలముల6 4+ బ తే ఫ ఫబంబులం గొంచె న నే 

ల యస్య పథ్యంచ రామా యస్య చాన్టేఒవరుధ్య సే నే, త్యం తస్య భవ్రవళ్యళ్చ విధేయళ్న 

సదానఘ- -అని మూలము. ఇందు యస్య అను దానికి మాళ్ళి జనస్య అని ఛరతస్య అని యర్థము వ్ర 

య (బడినది. కాన నని రెండును జేర్చి యీసద్యము (వ్రాాయాండియెనని యజుంగదణ 



87164 ఆంధ్ర దా మాయ ణము 

క ధరియించి ఫబము*ం౦ దిని, యసపనగు | 

క నీన చట నొనమి గం బీనిధమున నైనం గస్మశమే సోహం 

గ వనిశేగస 'జేన భయ మె 

చ, 

వికుము సుభారసం బువలె 4 వేస్క జనింగంగం 'జీయునస్రి య 

న్వని బుతువట్క నుందు జెలుశవంబుగం బు *వెడ్షి పూనా: పలక్ 0% 

మోగంబునొంది + యంబను జనకుళా 

స ,రియిం సగ ననా ముస సను, on™ చోడ” . నును ను. (గానక జనినకా, 
hom 

లీ 

భావమున నిన నొంకథు; కాన్సున క. బో నుటచటం + గ హ్మం బటుల్". ౧౯ - 

జుబునుూూటు చీల ని నును డం నటిని నసీం ముటయ HILT EY స్వగ్గము నిభ ' 

౫ లి నుక యుంటమే $రకం, బంరిడీ నీయందు నకు 4 నధిగ స్తీ నుల. ౧౭ ల్ 

న నిన్ను విడువం + గాం జూలనని నిన .. 

యెజీంగ పలువిధముల 4 చెస్పుషు నీ ఖ్ 

ననుభ సి ఏంచుచుండు + వు టోట) నను వోడు / 

పొన్న య యతపి Axe 4 జుయు స Ror సగ! గాల " 1289 

7] 

ఫ్ 
ద్క, సని నను గి నిస్సుయముగన్న ఖీ ధా గి; నిపుడు ఖీ" 

తో,..ని వోన'సెసి గరళం, బును (నాని ని శ్వ: rote OLE: GTR |, 
(౮ లో ల 

గరళ ము ద్రానియేన నను4కాం సము నజిదలాని వాసు! సే 

యరులనశంప రపు నొంక నిఫు+జై సను నీవట' కీనీ నంగన 

స రహీగజీవ నెదును ఘ+నంబగు దొగఖముజేగ ; మ్మురూ ్ 

తగుణమునందె చచ్చుటయ 4 తళ్యయు మంచిని చూ లేసీ న నూ! ౧౦ 1241, 

పీ నినుంటోసీ అాదుగఖి మును మ న. గం భనం. నం: ఇశ*సొధుచి త్త 

చ, 

క బె 
నంజనం బటు గావున + న నచ్చమైంన 

bho. 

యాదిని బది దాని4న్వ మూూండ.ను "నరాగత్ నాగ ల 4వపంసగం బదు. 

నాల్గు నర్భ ములు న4నంబున నీన్సుం నిట “సప వశమాాన 4 య్మి ఇఫుదు. : 

నని సీస స్థ, “ళంబుటనను బురఫుగ; బొక్క. కణ గ్ Di hha gave నట్లు 

, కాల విబవపీంచి నాయకు 4 నరస కీగి 

దృథతరాలింగనమువేసి 4 డిగులుపుట్టు 

నట్టు గట్టిగ నీక్చ ని(ట్లామ విభుండు : 

సల్కుమాటలు | శు తి కటు4త్వంబు గనుట, ౨౨ 1౪49... 

తనువున నాటంగా "సమము + తొవీన "ణము గ్కచ్చుకొన్న భీ . 

తిని గను , న్రీగజంబునలే ళీ దీనయునై యరణీకా ముథింపలాం 

దనువ్రున దోంగియున్న సు 4 కయ! ల్ కీ గయట్ణు మాటలుః 

వినుటం బరాకునొందియును 4 వి స చ బావ్పజలంబు! గా ర్చెల జాల 

తెగక "కొటి గ నీట థీ దడునయిడియె 

క్ట 

_సృటికరీతిని దగు 'బొవ్చు4వారిజబజ గ 

మునం బొడము ముకరందరీ+తిని దనర్చె, ౨౮ 24, 
చన 



అయోధ్యా కాండము = 30 సర్షము, 877 

సీ, అకలంక లీతాంళు4ననుకరించుచు విశాలాకుంబులం బొలు+పారుచున్న 

యాసీత నెమ్లైగం 4 బధిక సంతాపాన్ని జలములనుండి యీళనలికిం దీసి 

నట్టి యబ్దము( బోలి 4 యధిగంబుగా వాడె; నప్పుడు రాఘన్రం 4 డవనిజూత 

దుఖంబున౯ా మూర్చ 4 దొరలెడు నట్లున్నదాని బాహువుల నెం+ లేనిగాంగి 

తే. లించి విశ్వాస మెదకు. గభీల్పించు మృదుల, భాషణంబుల నిట్లని(పల్కె; చేని! 

నీకు దుగిఖమ్ము గల్గునే 4 నాకు నొకట, స్వర్లము లభించినను నొల్ల+సత్యమిద్ది. 

ఆ, భాతసంఘములను 4 బుట్టించి పాలించి నడచుచున్న నాస్వియంభువునకు 
చేనినలన భయము + లేనట్లు నాకును భయము లేదు బేనిశవలన నైన. ౨౭ 

క. నుంగళవనదనా! నే ఫీ తింగన కుండియును గానం 4 దెంపున నిన్నుక్ 

జెంగట మెలంగుచు రఖ్నీంపంగందగు శ_క్రివెలయు+వాండ నె యయ్యు౯్*౨౭| 
_ క నీదు వునోభావంబును, నేం చెలియక యుంటి వనికీ 4 నీ వరు చేరం 

గాం దగ దంటిని మైథిలి!, నీదగు భావంబు: గంటి 4 నిశ్చయము సుమో!,౨౮ 

చ, వనమున నన్ను గూడి తమి 4 వాసముచేయంగ. బుట్టితీవు “కా 

వున దృథచిత్తుండెవ్విధిని + బొబ్బగు కీ రిని వీడంజాలన 

కై నినుం బురంబునకొ విడిచి(యే వనిశకేనును బోవంజూల నిం 

కను వెజివేల "హా స్థికర4కల్పమృదూరువిలానినీ సతీ! ౨౯ 1249 

ర్, వాన ప్రస్థోచితమా, మానితధర్యంబు లోక4+మాన్యులు మును రా 

త్యానులు సాథ్వియుతులయి,యే నిర్మలనుతుల సల్పి + రిప్పుడు నేను, ౨౯౪ 

క, మునుసటి పెద్దల ధర్మం,బును బూనిక ననుసరించి + పొలంతీ! నిన్నుకా 

వనికిం దోడొ_ని పోయెదం, గనుక సువర్చలయు. దీక్ష్మ4కరునిం బోల౯. 50 

క, ననుం గూడి రమ్ము వనమున, క్షోనుమానం బేల జనకుళననుంగు. గుమారీ! 

ననమున కేం బోకుండుట, యనునదియే లేదు పోడు 4 నతి వేగంబే. 304 1252 

క, జనకుని నచనము సత్యం,బుసం బొలుచును గాన నదియె+పో లాగౌెడునకా 

వనికి౯ా; సుశ్రో ణీ! తన, జననీ జనకులకు లొంగి + చను వ_ర్జింప౯. ౩౧ 1258 

క, నిరుపమ ధర్మంబదియే, పరంగుంగద కాన, దండ్రి 4 పలుకులు మాణికొ 

నురియాదకాదు దానికా, బరికింప కలి కృమించి ఖీ బ్రతుకం జాలకా, 3౨ 1254 

. జన కాజ్జ్ఞ సేయుట 4 యననేల దై నము గొొలుచుచు నిందుండ 4వలయున నెదొ 

ప్రత్యతముగ నొజ్ట థీ బల్క్ యాూరాధనంబుల గొని వశ్యు'లె (యలరు తల్లి 

దండ్రులు గురువను 4 'దె వము విడనాడి ప్రత్యకుమే గాక 4 వజలుచున్న 

"దైవమును స్వతంత్ర 4తం గన్నదాని నాయావిధంబుల నెట్టు + లర్చనముల6 

ఆ. గొలువవచ్చు. జెపుమ 4 కోములాపాంగవి,భాసురా! వచించు౪వాండం దల్ల్తి 

దండ్రుల గురువు + తలంపం ద్రిలోకముల్, పీరిసేవయెల్ల + నారిసేన. 33౪ 

లొ 

౨. 1 దీనికి మూలమున “గజనాసోర” అనియున్నది, 



స్స్ ete) ధ్ర శీనుద్రామాయణము 

క, పీకల సేవించిన నుర, వారము సేవిం చినట్టి 4 ఫలము గలుగుం జు 
వ్గూరయంగ ఏరివలె నే ఛారణిం చాననము వేణు + తనరదు తన్వీ!, 3౪ 250. 

ఉ. శావున వీరలం గొలిచి + కాలము దోసెడివాండం దండ్రిదా 
పొవన సేన యెట్లు బ-+నర్థవమానా? న సరంబునందు న 
గ్లో వరనగ్మినీ! యర 4 ప్పుడు సత్యము దొనమానముల్ 

మా ప మ ప్తక ము సనం 

భూవినుతో తృదతీణలం 4 బొల్చెడు యాగము లెన్ని మెనియుళలా. 3౫% 1251 

క, థన, థాని, నాకో, విద్యలు, తనయసుఖంబులును మణీ యి4+తేర మేదై నకా 
గన నగు గురుసేనను జేసిన దాని బభింప నటి + సీగ్గియు( గం బే, 9౯ 1252. 

ఫ్, 'దేనలోకగము గంధర్వ+భేనులోగ 
మును పక్కన సత్పదంళ4బులను బొంది 
(| సమముగా ట్ర వ్లాలోకంబుం 4 గాంచంగణగు 

ని దనక నిం బూజం చు 4 సాధుమతులు, ౩3౭ [259 

శ్రే, నగధర, పథంబు ని+శ్చలతం గొన్న 

తంద్రైనా కాజ్ఞ యిడు నెట్టు 4 తదనునార 

ముని వ ద్దింసం నలంషేన 4 మగువ యరయ 

నది సనాశన థర మై 4 యబరుజుమ్ము, ద 1260 | 

క నను గూడి దండగాటవి,ని నివాసమేశే దీం గోరి 4 నిశ్సయమనుతిం జే 
సినదాసనౌట నినుం దో,డొని పోనల బుద్ధిపుట్టు + మణికనయా!, 9౯. 

క్ల, అనవద్యాంగీ! మోపహాముం, గన (జేయు కనుల్ ఇ వెలంగం4గా చెనంప సతీ! 
నిను సృజియించెను బ్ర వము ననమున నను గూడి తమి, నివా సముచేయF౯, 

ఆ. భయముం బొందునట్టి + భానంబుగను నీవ్రునన్నుం గూ డిరమ్ము4నావలె బహు 
ధర్మముల నొన నర్ప'4వలంపుము ననుంగూడి, జూనకీ! ప వ్ర శ స్తథసరణి యి'దియె, 

శ, పతిననుసరింపం దగు ననుమతి నిశ్చయ మెన నీకు 4 మానిని! యిది స 
న్నుతముగదా మాకులమున, కతిళుభ ఫటదంబు నీదు + ననీయమున కుకా. ర౧ 

సీ శాంతరో! సుశ్రోణి! 4 కొనల నసియింహ దగిసకాగ్యుంబులం + దగ నొనర్ప 
మొదలిడుమూ స యింక + నెదుట నీవుండకపోయినచో స స్వ ౪మేయయినను 
నాకు రుచింపదు + నలినాశ్నీ ! విప్రుల కఖబరత్నంబుల 4 యతుబ' కేల 
నన్నంబు నొసంగుమూ 4 యర్ధింతు రెద్దాని నద్ది బాగబలకిచి చ్చి 4 యలిజవమున 

శే . సకలయత్నంబులను నీవు + సలుపు, జాగు, దగదు వి పు ప్ర్రలకిచ్చి య4న్షల ననర్గ 
: 'భామణాంబరముల మంచి4బొన్మలను ద ద్ధొగంగ. గీ డీంసందగు పరి(కరములెల్ల 

on క పానుపులను రుచిరములగు, యానంబుల నావి వీపీ. + మైనను మజియీ 
ని గనంబడు వానిని మానక భృాత్యుల కొసంగు 4 మానిని! యనియెళ, 



అయోధ్యా కాండము = 3౧ సర్లము. 879 

కే, తేన వనగవునము భ రకు, ననుమోదం బాటం చెలిని 4+ యశిశయముదముం 
గని వేగము పెనిమిటి చెప్పినరీతిం చేయయబూనె + వెబంది జవమున౯. రజ 

చ, నిరుపమకీర్రిచే వెలసి + నిశ్చితచి త్రమునం జెలంగు నా 
తరుణియు భ _ర్హ్రనాకము నె4నం దలపోసి ప్రమోదమొంది ధ 
ర్యరతొని గన్నవారలకు + రత్నధనంబుల. గోరినట్లు దా 
నో రమణనీయంగా నపుడు 4 నూలొనియెం దీర పాచ్చుచుండంగకాం ర౭ 

ముప్పదియన సర్షము సంపూర్ణము, 

మే 

ఏం “వ సరము 
౧ ' 

ంయుయు రాముడు సననములకు రానలదని లత్ముణునకుం జెప్పుట. రుణం 

తే, ముందుగా వచ్చి జూనకీ+సుందిరమును 
జేరి యందుండీ సౌమిత్రి 4 నీత కన్న 

కచట జరిగిన సంవాద 4 నుంతయు విని 

తనదు గతియింక నేమని + తలచి తలంచి. ; 1269 

జమ, తేన యన్ధాంగినె యొంతొకష్ట్రముగ రాం + దానొప్పినాండింక ర 
మృనునే నన్నను దుఖ భారమున చా4స్పూంభస్సులకా నిండి వే. 
శనుఅెంతో శ్రమమొంద దుర్భరపు శోకం బాపలాం జాలక్రొ 
య్య న రామౌొం:ు9లం బట్టి గాఢముగ న4త్యా రిక్ మనంబొప్పంగక౯ా. ౧౪ 

సీ పృథుయశంబున భూమి వెలసిన సౌమిత్రి పురుష కారార్థము 4 ధరణితనయం 

గనుంగొని యామెయే + గతి తనకింక వేలుగతి యట్టి వాక క్క_టి 4 గానరామి 
నిశ్చయించుచు దీన + నిచయంబు రశజ్నీంతునను ముహోవ్ర తేమునం 4 దనరియున్న 

రామచంద్రుని. గాంచిశరఠయమున వచియించె; వనికి “సేశేగుటశయనభి మఠము 

"లే. నాకుం on + నీకు బుద్ధి 

పుట్టు నే నందు గజములు 4+ భూదిభయద 

మృగములును బొల్పుచుండు ని4న్నేను గొల్లి 

ధనువు ధరియించి ముం చేగు4దును నుహోత్మ్మ 1.9 1271 

క, ననుంగూడీి పథమ గనిద, యనినాదసమాకులంబు 4 లగు నపవులలో 

ననుదినము. డిరుగంగల వి, యనుజుని. వోడ్కొ.నుచుం జనుము యాం శ్ర తవరచా! 

5 3 స భ్రాతు శ్చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునందనక, సతౌ మువా చాత్రియళా రాఫఘనం చ 

మహాన్కతమ్ - అని మూలము. దీని కీపద్యమును, బైని సీసపద్యములో గొంతభాగమును నాయ 

బడినది. , ఈశ్లోకము నకు గోవిందరాజులు శరణాగలియే శుథానమని యర్గయు సారాంళమని వ్యాఖ్య 

చే నారు, ఆసారమే యుం దిమిడియున్నదని యె జుంగపలయు, 



' | , Ee గ 
నల్ల 

కం ఆంధ్రశ్రీమద్రా వాయణము 

చ, నిను విడనాడి యావిమలనిర్ణరలోకనివాసమేని యిం 
కను ద్రిదివత్వే మేనిం గనంశగా మది నిచ్చ జనింప దాశ్రి'తా 

వనచణ! యాజగ త్రయము 4 బాలనచేయునుటంచు నిచ్చినం 
గొననిత ము క్రీియెని దగశనోరను నీదగు సేవ దక్కలకా. 1278 

చ, అని వచియించు లత్షైణునీ థీ యాశయమెల్ల చెటింగి రాఘున్రం 

డనునయవాక్యముల్ పలికి 4 యవ్విపీనంబుల నుండరాకు మం 

చన మరలకా రఘూద్వహాని 4 నాతండు గాంచి మహాత్మ! ముందే నే 
వని కరు బేర నాజ్ఞను గృ4పళ౯ా దయచేసితి ఏవ రూఢిగ౯ా, ౬ (274 

కం మునుపవ్వీధి నానతి యిడి,నను నిప్పుడు వనికి తాం జ4థనదని నిలుపంగాః 
గనంజూల హేతువేమొకొ?, యనఘా' నీతోడం గాన 4 కరుచేరంగా౯. ౭ 

చ. త్వరపడుచున్న నన్ను రఘు4వర్య! యిచేటికి నిల్బంబూ నెదో 
వరుసగ దీనికారణము + బాగుగ నే నెటుంగంగం గోలెద౯ా 
గరుణవచింపు మేమి యప4కారమువేసితినో యటన్న ని 
ర్భరమగు సంశయంబు మది 4 వ_ర్థిలుచున్నది గాన నిత్తజి౯. ౮ 1276 

క, అన నంత మహో లేజుండు, తనముందట నిలిచి మోడ్చి 4 తనకు౯ా మున్నే 
వనిశేగం బూని తోడ్కొని, చనుమిని ప్రార్థించు ఏరు + సౌమిత్రి ఘనుకా, ౯ 

సీ. కనుంగొని పలికె ని+ట్లని నీవు నాపైని ఫఘునమగు న్నేహాంబు 4 గలుగువాండ, 
వఖలధర్శ్యంబుల4$యందు నిష్టము గల్లువాండవు శూర క్కవరుడ వెపుడు 
సత్పథవ_ర్రివి + సఖుండవు తమ్హుండ వతిశయ పి యుండ వై 4+ యలరువాండ 
వరయ? బ్రాణసముండ 4 వగుదువు వళ్యుండ వళ్లాట నీరాక 4 యగును శర 

ఆ. కరము నాకునై న + గాదిలితమ్హుండా!, నాదువెంటం గాన4నమున కీవు 
వత్తు'వే సుమిత్ర $ బాగు గాసల్య,నిట భరించువార  లెవరొ చెపువు?. 

చ. జనపతియే భరింపంగను 4 జాలినవాండని యందు వేని భూ 
మిని దగ వృష్టి చెవతయు 4 మిక్కిలివృష్షి నొసంగునట్లు కో 

జు ౬ “అం 

ర్కిని దగుభంగింగాం గురియు 4 కేర్థిమనోజ్ఞుండు రాజు కైకడా 
మనమున జిక్కి. యెంతీయును 4 మన థపాశవశంగతాత్తుడా. ౧౨ 1279 

క. పరిచలితచిత్తుండై తగు, భరియింపం గలండె యట్టి 4 పార్థివు. డనుజూ! 
*తురగపతిపుత్రి శై కయు ధరాతలం బెల్లం బొంది 4 తా నటమోందకా. ౧౨4 

. క, తనసవతుల దుకిఖంబును, గనువారల కేమి మేలు 4 గావించునా? త (చో౯ 
త్తనయుండు భరతుడు రక్షణ, మొనరింపంజె యచెదవేమొ! 4 యూ హీ ౦ చిన 

= శే, యౌావశరాజ్య్థము పొందిన$యంతం గక 
2... పుకురీతిని వర్తించు + వాడు కాన 
ఎం. కే తురగపతిపుత్రి=ఆశ్వపతికూతురు... 



అయోధ్యా కాండము = 3 సర్షము. శ్రి! 

నించుశేని స స్కరింపం డెం౪ లేని దుగిఖ 

ముందు కాసల్యను సుమిత్ర, + డెందనుందు. ౧౪ 12929 

క. చేనేగతి ఛభరియింపంగు లానో యనం బోకువూ యి+లాపతికరుణకా 
జాూనుగ నొండి భరింపుము',, కానవయే దాని నీవె కడు శ్ర మపడుచుకా. ౧౪౪ 

క, భదియింపుము క”సల్యను, జరియింపుము నేను బలుకు4చందంబున వే 
సరియేమియు6 బలుకకు సో,డర' యని చెలువాజం ఒలికి 4 తమునితోడళా, 

ఇదీ సై నై ౦కర్యమే నాకు 4 గావలయును గాని వేతొండువలడని 4 సే డయబోదు 
వేము ధర్మంబుల 4 నెల్ల నెబుంగుదు నాయాజ్ఞ చోప్పున 4 చేయు చేని 

నీకు నాయందున్న 4 నిర్మలభ క్రిని గనయబణిచిసయయై 4 గాం దగు మటి 
జనయిత్రి శవించు+టను మహాధర్మ్య ౦బు గలుగును లక్ష్మణా! 4 యలరి నీవు 

ఆ. చేయు బేని యిట్లు 4 త్నేీతిరఘుకులజులు 
సంతసించువారు థీ సాధువర్య ! 

కనుక నానిమి త్తే 4 మని యిట్లు చేయుమా 
మనము లేకయున్న 4 జనని 'పాగులు. ౧౬4 1265 

క, ఆమెకు సుఖతతి యిచ్నట, నేమాత్రము గలుగ దనియె; + నిటు వాగ్విదుయడా 
రాముడు పల్కిన నవ్విధింగా మాబాక కంగన నేర్పు4గల లత్ముణుండుక్, ౧౭ 

చ, తనమది కెక్కు_నట్లుగ ను4దాహృతులెన్నియొ పల్కి చప్పగా 
విని రఘురాము. గాంచి యిల 4 ఏకుండ పీన్ర భవక్చ్రతాపముం 

గని ఛభయమంది నీజననిం 4 గాచు మదంబను శోద్రతోడ నీ 
యనుజుండు సంశయం చిట ర4వంతయు గల్లదు “ఏంత యేలానో ?. ౧౯ 87 

చ, [భరతుడు యావరాజ్యుమున 4 వర్తిలి దుష్టమనీమ.నేని గ 
ర్వరతిని బొందియేని రఘు$వర్య! భవజ్జనని౯ భరింపంకో 
గురుతరకోపముంది యల 4+ క్రూగుని చర రతిం జంపువాండ నా 

భరతునిపతమందు. దగు4వారల నింకను వే ముజ్జగంబుల౯. [122 

ఆ. ఇట్టి నాకుం గైక 4 యెమాత్ర, మాకై క 

యాజ్ఞ యనంగ నెంత ఛీ యార్యవర్య ! 

యిట్లు చేయువాండ 4+ నిందులశేమియు . 

సందియంబు లేదు 4 సత్యమిద్ది.] . 289 

సీ, కౌసల్యకిల వేజా4కరిపోమణం జీల యామెను సేవించునట్టి వారు 
'వేలకొలందిని 4 విశ్రుత గ్రామముల్ వడసియున్నారట్టి 4 పడతి యిపుడు ' 

"నను బోంట్లు వేవ్రన +నను గావందగుంగాన సక్క్ర్తి రిచేం దగు + సాధ్వి తన్ను 

నాతల్లిని సుమిత్ర 4 నావంటివారల. నెందజఆనై నం దా4నేభరించు 
క. చాన ఏవం మమ చ -జే భక క్ష్ ర్భవిస్యతి సుదర్శితా-అని మూలము. దీనిభ్యాఖ్య ననుసరించి 

॥| యూపద్యము. ప్రా వ్రాయ యబడినది, .స్వకపోలకల్పనము లేదని యెజుంగునది. 



రది ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

ఆ, నీదు పాదభ క్షి € నిరతము దగునను, ననుచరునిగం జేసిశ(కొనుము యిట్లు 

వేయు చేని ధర్మ సిద్ధికి విపరీత, ముమిలేదు తలయపు4మా మనమున, 9౧4 1290 

క, నేనును నృతార్థుండ నగుదు, దానా; ఫలమూలముల ని+౪తాంతము శ్రద్ధం 

బూని గొని కె్చీయిచ్చుట, చే నీకు బ్రయోాజనంబు 4 సిద్ధించుం జామా :, 

క, గుకుఘూతుక మృగగణముం, భొరిపుచ్చక సశరచాపముకా మటీ మూలో 

తరము బెకలింప గుద్దలి, వరఫలములం దేర బుటిశె 4 వరుస౯ గొనుచు౯, 

తె, నీకు ముందుగ మార్లంబు 4 నను జూపు 

చును దగం బోవుచుందు, నీ4కు ననిశమ్లు 

ఫలములక౯ా మూలముల6 దపళీస్వులు గ్రహించు 

తక్కు, వన్వంబులం దెచ్చి 4 దమి నొసంగుదు, ౨౮ 1298 

ఉ. జానకి, గూడి నీవు రఘు4స త్తమ! సంతసమొప్ప భూమిభ్ళు 

'త్పానుతీలంబులం చదెపుడు 4 ) సల్పుచు నుండంగలావు. శ్రీడలకా 

జానుగ నీవు మేల్కొనినం 4 జక్కంగ నిద్రను బొందియున్న నె 

నూనిన శ్రద్ధ నెల్లపను 4 లొప్పుగం జేయుచు నుందునంచన౯. ౨౫ 1294 

వు, అనుజన్నుం టు పల్క. రాముడు ప్ర మో4దాయ త్తచేతస్కుడై. 

యనుజా! లక్షణ! యట్టు లె న6 జనీ “స శ్రాలిం దమింగాంచి వే 

వనయాాత్రక౯ వచియించి యాజ్జంగొని రనచ్చు౯ జలాధీశుండే 

జనక మాలి యజ్ఞ మం దాసా సళచ్చాపంబులకా "ంటిని౯, ౨౬౦ 1295 

"లే. అ విప్ప ₹ చూడగ భయదంబు 4 లగుచునుండు. 

_ గవచయుగ్మ నుభేద్య, మ+క్షయశరముల 

నలరు తూణేరయుగ్యమ్యు 4 సౌమములగు 

ఖడ్దయుగళ ౦బు భాస్క.రు4కరణి మెజయు, ౨౮ 1296 

తే, విని నెల్లను వరుణు డ4 వేళ నొసల 

గాచె వీనిని బూజించి 4 చేం దగ గురు 

వా వసిష్టుని శేవాంబు4నందు నునిచి 

తిని గదా ? నీవు పోయి, వానిని గ్రహించి. ౨౯ . 1297 

క, చెలికాండ్రను పిడొ_ని రా, నలయును శ్రీ స్రుంచా యనుచు. 4 ఒలికిన విని య 

త్యలఘుగలీ చేని లక్షుణుం డల దివ్యమహాయుధముల 4 నన్నిటిం గొనుచు౯, 

క్, వనవాసనిక్చీతుండయి, తనమిత్ర్రుల సమ్మతీంబు6 4 దానొంది వసీ 

మని యాజ్ఞ నొంది రామునిల గనవచ్చె౯ా రాఘవుండు 4 కడు ముద మొంద౯, 

క. శ్నీతిపతి శాష్తాలకళా, ర్చితములు దిన్యములు వివిధథచిత్ర సుమవిభా 

మీత్రములు నగు నాయాయుధ, వితతుల రామునకు జె థీ వింతగ నంత, 

క, ధనురాదికములం గొని తెచ్చిన లత్ష్మణుం గాంచి నృసతి(శీతేకిరణుం డి. 



లొ 

అయోధ్యాకాండము = ఏ సగ్షము. 398 

టనియెను జూచుచు నిలిచిలి, ననుజూ! వచ్చికివి వేళ 4+ యరుగకొయుండ౯. 

. పేయి! పరంతపా! + యీయెడ నినుాడి మద్ష్రవ్యమంతయు 4 మ్యదివిజుల 
కును దపన్వులకును 4 గోరితి నీయంగ నిందు బె్లలయందు 4 దృథతమమగు 
భొ_క్తిచేం దగు విప్రథనర్యులు మజీ నన్నుం నొలిచీయె జీవింపం 4 గలుగువార 
'లెవ్వరున్నారొ వాళ రెల్లర కెప్పటికన్న నెక్కువగ నీ 4 నున్నవాండ 
శ తిసు శేజ్యు నవ్వ+నిష్టపుత్రు, సుయజ్ఞు 

నార్యుం దోడి తెమ్ము 4 తన్ మజీయు 
శిష్టులెన యట్టి 4 శీ తిసురులను భక కిం 

గొ్లలచి ననికి “నేగ4+వలయు మనము. 3౫% 1802 

ముప్పదియొకటవ సర్గము సంపూర్ణము. 

3౨ = వ సర్లము. 

రురు రొముడు దానములు సేయుట. శ్రుతం 

. అన విని లత్ష్మణుండు శుభ4మై ప్రియమై తనరారు రామునా 

జ్జ నునొని వ్ సుయజ్ఞు కుభ4సద్దః ముం జేరంగంబోయి యందున 

గ్నిని బ్రణయించు శేవామునం 4 గవలభ క్షి జవించుచున్న యా 
..తనిం గ్గని (మొక్కి “మిత్ర! గుణ4ధాముండు రాముడు కాన శేగెడికా, ౧౪ 

ew 

eh 

నీవిపుడు శామునింటికి, వే ౩ వచ్చి సుదుష్క_రముగ 4 వెలసెడుపని నేం 
డావలచి చేయురాముని, భూవల్ల భోం జూడు మనిన 4 భూమిాసురుండుకా. ౨ 

సంధ్యనుపాసించి 4 జవమున లత ణసహితు(డై చని రనూ4సదనమట్లు 

సిరి. దగు రాముమందిరము. బ్ర బ వేశించె నర్చింపంబడినట్టి థీ యన్నికరణి 
వెలయుచు వచ్చిన 4 "వేద వే త్త నాసుయజ్ఞన నకా రాము 4 డతులభ క్తి క్రి 

నంజలి ఫఘటియించి 4 యవనిజతోంహాడి వ వలగోని హోటకవిలనితముల = 

. నంగదంబుల సుందర+మైన కుంక్కలావలిని స్వర్ష్మస సూ త్రీంబు 4 లలర మెణయు 

రత్నీహోరంబులను రుచిరమ్లులై. న, యట్టి శ్రీయారములనిశ్చె 4 నతని కెలమి, 
వలయంబుల రత్నాంచిక,ములగుచు మేలై న "పెక్కు 4భూవహణముల ను 

జ్ఞ పలమూ_ర్థి కతనికి౯ మట్, యలరుచు నొగి నిచ్చి రాము4డమ్మనితోడ౯. 
జనకసుకా కే ప్రేరణమున, ననియెం బ్రియమి త్ర! నీవి ఉయాంగనకీం గో 
రెను వీత హారమును మజ్, కనకపుసోత్ర, ంబు వాసం 4 గైకొని వ్రీతి౯. ౭ 

= చని నీ సాధ్వికి నిమ్మా, జనకజ వని శీసంగాన 4 సంతసమున నీ 

_వనితకుం గా నీచేతికి, ఘనచిత్రాంగదములిచ్చు + గమనీయముల౯. ౭౪ 1803 

యని. తెలియ౭దగు. 

ea గా "a “i 33 a త జ మితృశబ్ద మిట చ్రియోగింపయడుట “సఖేభ్యాగచ్చ యను మాఎము న నుసరించియే 



రగడ ఆం థీ మద్రామాయణము 

"జే. లలిత కేయూరముల నిచ్చు 4 నెలపు6ల గొనుము 

మంచిదుప్పటిపరుపున 4 మించి వివిధ 

నుణివిభూపషీతీమయి తగు 4 మంచమును నొ 

సంగం గోరెడి నీకును 4 బొంగు వేడ్క, ౯ 1809 

క. మూతులు. డొసంగె నాకుకొ, ఖాతము కృత్రుంజయాంఖ్య 4 గజముక్ దానికా 

బ్రీకిని సహ స్రనాగో,వేతంబుగ నిత్తు నీకు 4 ద్విజనర! యిపుడే ౧౦ 1810 

చ. అని వచియింపంగా విని సు4యజ్ఞుండు వాని బర్మిగ పించి రా 

మునకు సుమిత్రపట్టికిని 4 భూమితనూజకు మంగళానిషం 

బు నొసంగె నంతటం బనుల. 4 బూని యొనర్పు శ్రీయానుజన్మునిం 

గని ప్రియవాది రాఘవు(డు 4 *కంజజుం డింద్రునిం బల్కురీకిగకా. ౧౨ 1811 

తే. పలికె లక్ష్మణ! నీవేగ + బ్రాహ్మణో త్హృముల శనగ _స్త్వజుం గాశిక4మునితే నాజుం 
వోడుకొనివచ్చి రుచిరవ+స్తువులనిచ్చ, వెరు జలమునవల సల్చ్బథవలయు౯బూ జ, 

సీ. మానధనా! వారి + మజియు భేనుసహస్తముల రుచిరస్వర్ణ $ములను రజత 
ముల రత్నములధ నం4బుల నిచ్చి సంతృ ప్పమతులం గాఏంపునూ '+వీతిసురుండు 

తె త్తిీరీయాచార్వ్యుం 4 డుత్తమగుణుండు వేదవిదుండు బుధుండునుళ౪దానునాదు 
తల్చిని గొలుచుచు. 4 దగుభంగి దీవించుచుండు నాతనికిని 4 నురుమునమున, 

ఆ. ద్భ ప్పి గలుగుదనుకం 4 బెలిపట్టు వ్యస్త్రముల్, యానములను సేవక ధ్ర లైన 
par SR) ౧౨ అది 

ఉజాసీిజనులనొసంగ 6థీద గుం, జిత్రరథుడన, సారథి యుకండలకు4జనక సఖుడు. 

క. చిరకాలము మనయింటకా, జరవీననా(చొట మేటి 4 చాదునుణుల నం 

బరధ నసహాస్రగోవుల, సుగుచిరముల నుజియునుం బశువుల౯ మిగులకా.౧౭ 

క, తనివిం బొం'చెడు నట్లాతేనికిమ్ము మువంబు నొందం+దగు నాతండుకా 

గను నుబ్బవారె కఠళాఖను జదివెడివారు వమణియు 4 గాలాపులునుక౯. ౧౮ 

ఆ. పెక్కువుంది గలరు + పృథులపలాశ దం,డముల. దాల్చి యందె 4 మమతనున్న 

వారు బ్రహాచారు 4 లారయ ఏ రెబ్బ శ్రుతుల జదువువారు 4 శుభ గుణాఢ్య!. 

2m . కావున నింక నే4కార్యముం చేయరు మజియును గనొంతసోమరులు రుచిర 
ములగు స్వాద్వాహారథములం గోరుచుందురు వారి బెన్షలు కూడగారనించు 

చుందురు కావున 4 నొగ్ నెనుబదిబంక్షనిండ రత్నిమ్ముల 4 నిర్థలవాగు 

శాలిధాన్యము మోయం 4 జాలిన నెద్దుల వేయింటిం గృవీ.విధి 4 చేయన క 
న ల. అలాకాక ద 

1 కంజజుండు=కంజమన6గ మలము. దానినుండి వెలువడినవాండు 

ఆగ స 

... కగఫ్యపుత్ఫీం అనియున్నది, ఇన్లు కౌశికం అన్నచోటను గృహించునది, 

- ప 

బహూ. 2 అగ స౦ణజాని. ' 

నీపు తుని ఆనియరము, మూలమున “అగ స [౦ కొళికంచె వి అనియున, ది లాం లే 

ఆంధ రగ థి లీ వ బది. వ్యాఖ్య 
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తే, ములగు నెన్ట నిన్న్నూటిని ఉ ముదముమిోాజణి 

నిమ్ము; పాలును దధిఘృత4మింకం గలుగు 

వానికాజుఫొక్క_ వేయింటి 4 భేనువుల నొ 

సంగుమా నటువులునుం గాశసల్యయింట. ౨౦౪ 1814 

క. మెలంగుదురా తరుణీమణిం గొలుచుచు నా బ్ర వ్యచారి$కూటమునకు నో 

వులవేయింటి నొకొక్క_రి, కెలమి మెజుయని నిస ! హాకికింసగు దానా. ౨౧౦ 

క, మన మొసంగునట్టి దత్నీణం గని యాకౌసల్యమదిని + గరము ముదంబుం 

గననగునట్టి తెజుంగున, ననుజా! ప్రూజింపు భక్తీ 4 నార్యుల నెల్లక* ౨౫౨౪ 

చ. అని పలుకంగ నంతట ముశహోత్తుడు లత్మణుం డ డన్నయాజ్ఞ చో" 

ప్పున ధరణ్సు రేంద్రులకు 4 భూరీతరంబగు తళనంబు ని 

చచ్చెను ధనదుండొసంగునటు 4 చేతులకింపుగ; నంత రాముండు౯ 

దనయెదుట౯ా వగం బొగిలి 4 తద్దయు 'నేడ్వుంగ లేక యా ౩చేకా ౨౩౪ 1820 

"లే. బావహ్పజలముల విడుచుచు 4 చాయలేక 

యున్న తనయా క్రితులం గాంచి 4 యెన్ని వారి 

జీవనమునకు. జాలిన 4 చా విధి బహు 

ధనము నొక్కొకనికి నిచ్చి + తగ వచించె. ౨౮౪ 1821 

క. నాగహము నాళమ్ముని, డా గేహము శరాన్టగృహాము 4 లట్లునుపక నా 

యాగనునము దనకళా మో, దీగతి రవమీంపవలయు 4 చెల్లవిధములకా. ౨౫% 

క, అనియిట్లు దుఠిఖ మొందెడు, తేన యుపజీవ్రలకుం జెప్పి 4 ధనరాళిపతిం 

గని ధనము. దీసికొని రుమ్మని యానతిచేసె నంత 4 నొసేవకులుకా Sey 

చ. చని ధనరాళిం దెచ్చి రది 4 4+ చాలమహ త్పరమై కనుంగొనం 

గను దగియుండె; నంత నర4కాంతుండు లక్షణుతోశంాడి యూ 

ధనమును వీడవారలగు 4 థా తి త్రినురార్భకవృద్ధరాశికిం 

నొనందగినంత నిచ్చె దవ4కోరకతీ జిన వారీలేగినకా. ౮౪ 1824 

జసీ, అంతట నొకవి,ప్రు,ం 4 డరుదెంచె నాతండు గర్షనంళ్య్యుండు వింశగళ తనుండు 

త్రీజటనాము(డు కానం 4 దిరుగుచు ఛాన్యపుగింజలనే జి కుశశీని భరించు 

కొనుచుండు మణియును 4 గొడ్డలి గుద్దలి వోంటియు ధరియించి4యాటవికుగ 

తినిగందమూలాదు4లను ద్రవ్వుకొనియుం 6గాయలుపంద్లుగెకొనిశయత ండుబృతుకు 

ఆ. నతనిభార్య భవ్య + యావనవతి వీదృతనము గుందంబేయ 4 వనటనొందే 

బాలకులుగ నున్న వారల. దనయులం గాని నిజేకుం గానంీజని వచించె. 

శ అయోధ్యలో నింతవీదబ్రావాణు. డుండునా యని శంకనలదు. ఈత6 చయాచకుండు. 

ఉఊంఛపృ త్తిచే జీవించువాండు. భర్య త్వరపసెట్టి విధిలేక బాలుర బోషింపంజాలక రామునొద్దకు 

భు కిము క్తులు రెండును గలవని యెజింగియే ఫోయెనని తెలియవలయు, 

49 
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క, నామాటను విను గడ్డ లి, నేమూలనొ పాజనై చి 4 యో గ్రుద్దలి నీ 

భూమికా స్థావించుచు. నా, రాముని ధర్మ జ్జ దీన4రంజకుం గనుమా. 3౧ 1826 

క్ర నునుండతోడు గాన నిన్నుం, గనినంత నొనంగు ననిన 4 గాంతాసూ కిలా 

విన్ని "కప్పుకొన నన ర్హం,బును కాటిని గప్పుకొని ప్ర4భూతముకమునకా, 99 

= చనియె రాముని గృహముండు 4 చక్క టికిని 

జనసమూహాంబునందు నా4ఘను(డు భృగువు 

భంగి నంగిరసుని మాడ్కి, + బ్రహ్మ తేజ 
మున వెలుంగుట నాగేహ4మును * జొరంగ, 33 1828 

. అయిదవ కతర్ణికు 4 నాతండు పోయిన దనుక వారింపరా4+తని నెవరును 
గాన రామునిం జేరణశీగాం జని త్రిజటుండు రాజపుత్రా! నీవు 4 రమ్యాయళుండ 

వై యలరా రెవ 4 వవనీస్థలికా ధసహీనుండం 'బెక్కండ్రు, 4 సూనులు గల 

డ నే నుంన్లైకఈళవనర్తనమున నింతకాలంబు బ్రతికితిం 4 గరుణ నన్నుం 

శే. ౧. గనుంగొనువు ! యంచుం బార్లింప 4 ఘనుని నతేని 

తే 

cio 

శ 
హాస్య యుకాస్యు౭డై పల్కె_ 4 నారి పెక్కు 

వేల ఛేనువ్రలున్నవి 4 వేయిమాత్ర 

మాయం౭గోర నన్నింటి నీ(కిత్తు నేను. ౩౬ 1829 

క, ధరణీసుర! దండము నీ, కరమున ధరియించి విసరగా నది యందు౯కా 

ధరణి బడు నంతేదూరము, నరసి యటం బట్టగలిగి 4 నన్నింటి నిత్తు౯. 3౬౪ 

చ. అన విని సత్వోరంబుగ ధ+రామరు( డాతురబుద్ధి వ్యస్ర్రుముం 

దన మొలకుం బిగించుకొని 4 దండము ద్రిప్పి స్వశ_క్రి యంతయుం 

గనంబడునంత పూన్మి_ వడి+గాం దగవై చెను దత్కరచ్చ్యుతిం 

గని యలదండమశై చని 4 గాఢమువంబున నెల్లరుం గనక. 3౮ 1881 

క. సరయువు నవ్వలిదగు నుద్ధరణిని గోవ్రజము నక్సై + చా౭టి వృషముచెం 
త రయమునం బడియె౯ ధ,ర ర్యరతిం 7 గని వెలయు వివుల4ముతి రాముండు౯. 

అ. క్రిజటుం గాంగిలించి 4 దిన్యనదీతీర, ముందు నతని దండ4మెందు. బడియె 

నచటనుండి యప్పు4డావుల నన్నింటి, నతని యా శృేమమున 4 కతిముదమున, 

గోపాలకుల నెల్లం 4 గొనిపోయి తోలంగ నానతిచేయ వాళీర క్షు చేని 

రంత నా రాఘవుం+డా గార్ట్యు గనుంగగొనియనునయించుచు.బ ల్కె +నార్యవర్య! 

శ్రోధంబు నీవొంద4కువము పరిహాసంబు గా నిట్లు చేనికి4గాని వేజు 

ద; నీలేజంబు 4 కడు నసమానంబుగా వెల్లుటం జ! are దెలియ 

"బే. జై త్రమునం గోరి యీూపనిం 4 చెప్పినాండ 

నింక చేమేని గోరంగ 4 నెంచువాండ 

cm 

1శాటీ మాచ్చాద్య దుళ్ళదామ్-అని వాలను. 

ప్త చనా 
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వేని నాయభిలావను 4 మాన కడుగు 
మిచ్చెడం బరిహోసమిం దేమి లేదు. ర౧౪ 1284 

మ, వినుమో! సత్యముగా వచింతు నిట నో+విప్రో త్తమా! నీకు నా 
ధనమం దడ్డము లేక కోరఠరుటకు స్మతషంబున్న దీ మాట న " 

మ్మా నితాంత క్రియవస్తువుం గొనువము భూ4మి న్నాధనం బంతేయుక్ 
ఘనభూమిదివిజార్థమే వొనుపు గాఛగం గూర్చ నయ్యొంగడా. ఈ౨ 88న 

క. మోవంటివారలందిది, యే వినియోగింపంబడున4యేని ప్రమోదం 
'చావహిలంజేసి క్రీ ర్తి, మై విలసిలు నార్టితార్థ + మపుడు ఫలించుకా. ౮౨౪ 

ఉ, నాతిని గూడి నా, త్రిజట4నామ మహాముని గోసమూపహము౯ 
బ్రీతిగం బుచ్చుకొంచు మది + వి స్తృతతృ ప్రిని బొంది యంతశే 
ఖ్యాతయశోబలంబులు సు4ఖంబును మోదము: గల్లుంగాక యం 

వాతతి శామచంద్రు,నకు 4 నాశిషముల్ తగ నిచ్చె నంతటక౯ా. ౮౪౩౪4 1881 

. రాముంజెంతయు ధర్య4రతిని పాయక బలంబున సేకరించిన 4 ధనమునెల్లం 

బరిపూర్ణ మకితోడ 4 వాంఛానుసారంబు గాల మిత్రుల కెల్ల + గారవమున 

వారివారికిం దగు 4 భంగి సమ్మాన వాకస్థంబులు పల్కు_చు 4 నప్పుడొసంగ 

నానతియిచ్చె; బ్రాశహ్మణుండును మిత్రుండు భృత్యుండు మజియును+విచ్చమె త్తి 
కొని జీవనము సేయు 4 మనుసంభవుండు నింక నెవ్వంజేగాని యా4+నృపకుమూా 

తే. వలనం దగినట్లు సవకాన4వాక్ళ్టదాన [రు 
ములను సంతృ ప్రిం జక్క_గం 4 బొందనట్టి 

మనుజు డొకండైన లేడ య్య + గనుక నవ్వి 

యించుకంతయు గొంత లే4కే పెలంగె. ర 1885 

ముప్పది రెండవ సక్షము సంపూర్ణము, 

em 

55 వ సర్షము. 

=ంరుయూః సీతాలక్షణులం దోడొ్క_ని ఫోవ ననుజ్ఞ వేడ రాముడు తం డ్రికడకుం బోవుట. శైలం 

చ, జనకనుహీశనందనయు 4 క్షైపతి పుత్రులు రామలవ్ష్మణుల్ 
ధనము య భేష్టరీతి ద్వీజ4తల్ల జు 'లుల్లములందు బెంగ ని 
చ్చిన విదపకా రఘూద్వహూలు 4 సీతను దోడ్కొని తండ్రి గానలాం * 

జని రపుడా కుమారకులు 4 చందనపంకవిలి స్తబేహులై. ౧ 1889 

తే, పూలదండలు చుట్టి యెంతోలలితము 
గాం గనుపట్టు పరిమళ 4 గంధవులంది 

గ్రాలంజేసినచాప ఖ4డ్ల పృముఖము 

లను ధరించిరి యవ్వియు 4+ ఘునరుచులను, ౧౪ 18.10 



వరన ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

లొ 

ar 

త్రనరారి కేతి చూడం, గను రానివి యగుచుం చెంత 4 మ్లాసుతేయుంటకా 

ఘునముగ నెలిగాను హర ర్శన్టము, లను ట్రానాదముల మిద్దశంక్ జనులెల్లల్, 

మార్షంబులెల్లను + దుర్షముములు గాంగ నుండుట నెక్కి. యెంతో మనములు 

సంతుష్టి నోంవంగాల 4 చాలక యుండగ దీనులె చూచు చుం 4ఉద్భ వ్ వ్స్లేక 

యుండిరి; వ్రీరాముం 4 డొప్పుగు ఛ ఛత్రంబు లేకయే కాల్నడ 4 నీకరణిని 

బోవుట( ఇస శోకపూరిత చిత్తులై. జనులెల్ల బహుభంగు4+లను బలికిరి 

. మేకుమారరత్న 4 మేగు చుండగ జతు 

రంగబలము వెంబళ4డిం గదలునొ 

యట్టి రాము డొకంటె త యుగ లక్షుణుండును 

జూనకీయును వెంటం 4 జనెదరదిగొ ?. ౬ 1842 

. కోరినవారలకోర్కు_ల, నేరుపునం దీర్పంజూలి 4 యొల్లైడ సంప 

త్పారము నెజింగ వెలసెడ్సు నీరాముం డిట్టి ప్రోడఊఈయే యుర్వినిటక్. ౬౪ 

గురుశు సూ పాధరో, త్మీరమున గౌరవము మసం 4 గలవాడగుటక్ 

గురుకొపథ మనృతమగుటకుం, గరమిష్టము నొందకొండు4గద యిపుడహహో, 

రపథమున స్వేచ్చారతిం దిరిగెడు 'భూతములశే నళదృశ్వ్యయయిన యీ 

త్రరుణిం బురమార్షంబులల బరికింపుచు నున్నవారు 4 పౌరులు పెలుచక౯ొ, ౮ 

. అంగరాగంబునకు న రో 4యగుచు ర క్త 

చందనము: బూనికొను ర భూమి4జాతనింక 

వర్ష శ్రీత్రోప్టములు "దేహ వర్ష మెల్ల 

ఛేదతం గనం జేయును 4 వే యకట. నా 1846 

నరనాథుండు దళశరథుం డి, త్రరుణమునం బిశాచమశ్మై 4 తనుం బొందిన య 

టరయక పలికెడు నిశ్చయ, మరయుండి యటు లేకయున్న4నాత్మజుం బి యుని౯, 
య పాలీ ల 

వనమునకుం బంపంగోరునె, తనయుడు గుణహేీనుండై నం 4 దానడవికిం బొ 

మ్మని చెప్పుకుట్లు! వృత్తం, బుననే యీాజగము గలిచె4బో యితజొరా | 

చానాదినిజలగుణసం, తానము మాటను వచింపం 4 దరమె యిట్లే 

సూనునిం బంపుట యెట్లో, మానవపతియే యెటుంగు 4 మాటలిశేలా గ్గ 

వీాంసచేయకుంట 4 మొంతయుం గరుణయు 

శమము విద్య నీల్ 4 దవుముల చెడు 

నాజుగుణము లివి 4$ యా రాము బురుపహో త్త 

ముని నలంకరించి 4 తనరుచుండు. ౧౨ 1850 

. ఈయాబుగుణముల 4 నెస(గు శ్రీ రామున కించుక హీంసయే 4 నిపుడు చేయు 

టను గ్రీవ్మకాలంబునను జలమింకంయగా జలజంతువులు కలథవిలము గనెడు 



అ ఆయోధ్యాకాండము - 33 సర్దము. ఏంల 

గతిం బ్రజలందఆు6 $ గడు శీతు లే మెరి జగ దధిపతియయి 4 పొగడంబడెడు 
నీరామునకు వనిశకేగుటయను వీడగలుగ, మూలము ఇెడం4గాం బ్రసూన 

ఆ, సత్సబములతో"డ 4 "శాఖ మయంబందు నటు లోకమెన్లు 4నౌా 'రినొండె 
up) 

ధర్ధనారు6 డితండు 4 నిర్మల తెజస్వి, కనుక బ్రాణివృతు4మునకు "వెలు. ౧౪౪ 

క. జను లితకు లా నుహోద్రు ముమునకుం బత ములు పండు 4 బూవులు శాఖల్ సో WU ౧ 
కనుకం బత్నీ బాంధచు,లను గూడియె మనము వెగ4లత్ష్మణుయ వలె౯. ౧౫౪ 

క్ శ్రీరాముం డరుగం బూనిన, చారిం బట్టుకొని పోవ్రు4నము వెంటనె; EN 

త్రారామగ్భహ ములక ఏడి, యూరాముని ధర చిత్తు 4 నిపుడందజుముకొం 

ఆ. వకదుఃఖసుఖులశ మే యయిపోవుద, మిట్లు మనము వనికి 4 నిండ్లు ఏడిచి 

పోవ నంతమింవ 4 భూరినివేపముల్, పెల్లగింపం బడి యవెల్ల బోవు. ౧౭౪ 
య 

సె, ముంగిళ్లు చెడిపోవు 4+ ముందు సంపాదించి యుంచిన ధాన్టముల్4చంచలించు 

శయా్యాసనాదిక థి సర్వపదార్థముల్ కొనిపోవంబడు, ధూళు4లను గృృహంబు 

లెల్ల నిండును వముజ్ 4 గృవా దేవతలు వాని విడనాడి పోదు 8+వ్విధిని సొంపు * 

చెడియున్న గృహముల ౧4 చేచిమూ షకములుబిలముల. ద్ర వ్వి స్వేశచ్చలనుదిరుగు 

కే, జమ్మి కలయంపి చల్లుట + చేయంబడవు 
వంటయే లేమిం గప్పుల4వెన ధూమ 

ములు కనంబడకుండును 4 బలులు యజ్ఞ 

మం త్రరవజపములును హహోశమములు చెడును. ౨౦ 1ి55్ 

తే, వోమకాలంబునకొ వ్యధ. 4 గన్నవాని 

భంగి గనంబడి పగిలిన 4 భాజనముల 

నొప్పు దప్పిన మనలుండ్లం 4 దప్పకుండం 

క చేకొని సుఖముండు4గాక యింకో, ౨౧ 1856 

క, వఏవనమునకుకా రాముడు, వోవునొ యదియానుగాక 4 పురము మనము నీ 

పావనమూ ర్థియు విడ్తిచియె, పోవంగ వనమానుగాక 4+ పురమిది యింకోక౯ా.౨౨ 

మనము రామునితోడ 4 వనమును జేరంగ భయపడి యందున్న 4పన్న గములు 
బలముల నా _ర్థిమె 4 విడనాడివోవును బతులు మృగములు 4 పర్వతముల 

సానువులనుమాని4చను, నేనుగులుసింహములు వనములంబాసితయలఘుగతుల. 

బాటీపోవును, ఫణి+వయ్యూదులీరీతి మనమేగి చేరిన + వనములను వ 
తే. దలి జవంబునం జని నితాం+తవ్యధలను 

మనము విడనాడినట్టి యూ+ఫఘనపురంబు 

నందు. జక్క బ్ర, వేళించి + డెందములర 

సింక నివసించుంగాక సంతృ ప్పి మాజి, ౨౨౮ [5ర్8 

gm 

1 ఛా ఖై=స్భకము., 
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క. మనవురిగిన వీదపం దృణం,బును మాంసము బండ్లు దినెడీపూతమృుగములు౯ 

జెనుపులులుం బతులును నిం,కను గలవి వసించు, నిందుం1+గకయు నెలమి౯, 

చ, తన ప్రియపు త్ర బంధువు, లుఖదారత నుందురుగాక; రాముడు 

వునమును గానలోన నస4మానసుఖంబుల౯ బొంచియుంద; మీం 

కననుచు నిట్లుగాం బ్రజలు 4 క్రందుగం గూడి వచించుచుండంగా 

వినియును జి త్రమందు నొకథవింతయు మార్చును బొంద(డ య్య దాకొ, ౨౬ 

క. నిరుపమ ధర్హాత్తుడు మదు కరిగనునము గట్లు భూమి4కౌంశేకమారుం 
డరిగి యట దూరమున శం,కరపర్వతశిఖరమట్లు4గా శు భ్రంజై. ౨౬4 1861 

కే, తనరారు తండ్రి సౌధము. గని చెంతకు నరిగె నందుం 4 గడువీరులుగాం 

గనంబడుచు వినీతులు నె, నునుజులు కాపుండి రట్టి థీ మానిశేగృహముక. 

తే, తాను సోమి త్రీయును భూమిశతనయయును బ్ర 
వేశ మొగి జేసి దీనుండై. + పృథ్వి పతికి 

నించుకంత్ దూరమ్మున 4 నిలను గనుచు 

నున్న యలసువుంత్రునింజూచె 4 నుద్యమమున., ౨౮ 1868 

వం జనపతి యాజ చేయ. జను 4 శా న్ర్రహితేంబుగ నంచు బూని యా 

తని గనంగోరే వమౌొార్షమున( + దన్ను. గనుంగొని పౌరులెల్ల నిం 

తనివచియింపరాని వ్యధ4నందినం దాను రవంతయేని చిం 

తను గనకుండ్రియే చనియె 4 నవ్వు మొగంబునం దోంయనట్టుగకా, ౨౯ 1864 
ర్ సీ, డశరథుతీనయుండు 4 ఛై ర్భళాలి మహోత్తుండునగు శ్రీ రాముండు + వనికి. బోవ 

నెంచి మహీశ్వరుం 4 డేగుమా యడవికి నని చెప్పినది మొడ్మలా రుండగుచు 
నున్న సుమంత్రుని 4 నురుకరుణాచిత్తుం గని తనరాకను 4 జనకునకును 
జెప్ప వానిని బ్రతీ4శీంచుచు నిలిచి ధర్మాత్మః జౌ'టను దండ్రి!యాజ్ఞ యక్సై 

ఆ. యడవి కరు నిశ్చశ యముచేసి యామం త్రింగాంచి తాను పచ్చి కాచియున్న 

యట్లు రాజవరున 4 కోనువదింపుమ, యని,పలికె నతనితోడ | లలికభంగి. 3౧ 

ముప్పదిమూండన సర్లము సంపూర్ణము, 

35 = వ సర్లము, 

ఆరు రాముడు మరల; దండ్రికడ సెలవు పుచ్చుకొనుట, వద్దం 

చ. సరసీజపత్ర,నేత్రుండును 4 శ్యామల చేహుండు సూక్ష్మ! నుధ్యసుం 
దరుండును బూజ్యుండా దశర4థ, పియనూనుండు సూతుతోడ్ల వే 

శ్ నత 8 కమల సపృతాక్ను శా మెర నిరుదరో మహాకొ- అనిమూలము, దీని ననునరించియే 

. యిందు విశేషణములు చేర్చయిడినవిం 
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యరిగి వచింపుమా యనుచు 4 నాడిన రాముని యాజ్ఞ నీతి దు 
ర్భరమగు చింతచేం గలంగణఇబాతిన యింద్రి, యముల్ గనంజడకా. ౧౪4 186 

"జే. లోపలికి. బోయి నిట్టర్చు4లును పిరతొయె 

లేకయుండలో విడుచుచు + లీనమూ రి 
నున్న రాజు సుమం త్రుండు 4 గన్నులశ్ర్రు 

పూర్ణ ములు గాలం గ గనియె; నళీప్పుడు నృపతియు. ధా 1867 

ఆ. నివుజు గప్పినట్టి + నిప్పువోలికం దమో,గస్తుండై న భానుశగకి నపా స్త 
జలతేటాకమట్లు 4 వెలవెలపాజంగ నా ప్రడగుచు సూతుం4డచటం జూచి. 9 

క, పరమాకుల+ చిత్తుండయి, విరతియె లేకుండ రాముం + బేర్కొనుచు నిరం 
తరచింత నొంది మున్న దృశరభునిం గని ప్రా, జ్జ తముడు 4 సారధియంత౯. ఈ 

చ. కరయుగ మొగ్గి సన్ని ధికిం 4 గృన్ననం బాయ జయంబు నొందుమో 

ధరణిప! యంచు దీవనలం 4+ దద్దయ. నిచ్చి భయంబు నొందుటకా 
సురుచిరవాక్కుు ల _త్తతీని 4 సాంపును దక్కి తడంబడక౯ా మనో 

హారముగ మెల్ల (గా బలికే 4 నార్య! వినందగు నాదుపల్కు_లక్* ౫ 1870 

. పురువషలలాముండు 4 పుత్రుండు శ్రి రీ రాము డాత త్శథనం బెల్ల 4 నవనిసురుల 

కును బరిజనముల4కు నొనంగి నిన ఘాడ ద్వారమ్మునందున్న 4వాండు; నీకు 
కుభమగుంగాత మా4ళూరున కిప్పుడు దర్శనమైసంగ మా4తండు తనదు 
స్నిగ్ధ బ్బందమునొద్ద 4 సెలనంది నీయొద్ద సెలవందుటకు నిటం 4 జేరి ని నిన్ను 

తే, గనుగొనం గోరుచున్నాండు 4 త్యాపతీశ | 
“రత్తి సంయుతుకా గృవాశరాజు మాడ్కి 
నఖలరాజగుణంబుల ౪ 4 నలరి యిష్పు 

డడవి కేగంగ నున్నట్టి + యతని గనుమ!. ౮ 18171 

em 

క, *బుతీవాది ధర్శసంయుత్క, మతి యబ్దీగభీరుం డమర+మౌార్షముగతి వి 

చ్యుతపంకుం డమ్మహీ పతి, యతనిం శని యోాసుముం త్! థీ “యతివేగమున౯.౯ 

ఆ. ఇప్పు డిచటనున్న 4+ యెల్లర నా భార్య 

లను గడంకం దోడు4ొనుచు రమ్ము 

దారయుతుంశనగుచు 4 ఛార్హికు నారాము 

గనుణొనంగం దలంతు 4 ననిన నతండు. ౧౦ 1878 

i స్పిగ్ధబ్బృందము=మి, త్రులగుంపు. 2 ఇట్లు రాముగుణము లిట వర్టించుట యౌపరాజ్యపద 

మునకు దగినరాము నడవులకుం బంపుచున్నావే యని సుమంతుడు తేనమనోప్యధను వెలిపుచ్చు 

కొనుట నూచితేమని గృహించునది శి ఈవిశేసణములా దశరభునకుం గల్పించుట ఆతనికి. చెలి యక 

కాదనియు, సత్యపాళబద్ధుండై యాయకార్యమున కంగీకరించెననియు వాలీ కిభావమని 

ప్రలయ్యు. 

గహీంప 



892 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

సీ, అంతఃపురంబుల. 4 నప్పుడు గడచి వే చని రాజపత్నులం 4 గని నరపతి 

యమలారా! మమ్ధు 4 నందజు, విలిశాశు నతి వేగముగ. బోవనౌను జాగు 

వలదన రాజాజ్ఞ తగల సుమం త్రునిపల్కు లాలించి రాజాజ్ఞ 4 నౌదలలను 

ధరియించి నృపతి మం+దిరమున శేగిరి మున్నూటయెనుబండ్రు, 4 సన్నుత వ్ర 
"కే, శలును నగు వార; లారాము: 4 డల నృ పాజ్ఞ 

క 

డవి కేగుటకై యేడ్సి 4 యరుణ నే త్ 

లగుచు( గాసల్యతోలనాడి + యల్ల $ నల్ల 

న నట కరిగిరి వారు వచ్చిన నృపుండు. ౧౩4 1374 

ఓయి సుమంత్రా! రాముని, నాయనుంగుం గుమాను( బిలువు+మన నాతండు౯ా 

వే యరిగి వారిం దోడ్కొని, యూాయవనీపాభిముఖుండు4నై చనె నంతక౯ా.౧౫ 

నరపతి దూరమునుండియె, కరములు జోడించుకొనుచు. 4 గడువినయముతో 

నరుదెంచు పుత్రుం గని ని,ర్భరదుకఖమునొంది తనదు 4 రమణులతోడ౯. 

. ఆసనముననుండి 4 యపుడు చివుక్కు న 

"లేచె నట్లు నృపతి 4 లేచి రాము. 

గనుచు వేగ యెదురుం+గాం బరుగె లెను 

గాని బవూాుళ దురిఖ4కలీతుం డగుట! రీ 18177 

తనయుని జేరయనే లేక నడుమనే మూర్భమునింగి 4 శమమైం బడియెల; 

భునదుగఖముంది తద్వశ,మునం జిక్కి. విసంజ్ఞుండై న 4 ముదుసలి దండ్రి౯. 

కనుంగొనుచు మహారథుండై, తన రెడు రాముండు నతేనితమ్తుండు జనం 
బున లేవనె త్తం బాజిరి, జనపతి పరిసరమున కల4సౌధమునందుకా, ౧౮ 

క. ధరణీశుని పత్నులు వే,వురు భూపుణరనములొప్ప 4 బోరున సళ్య్యూ! 
వరమతి రాముం డడపికి, నరుగు నటం వేడ్చి, రప్పు 4 డత్యంతా రిక. ౧౯ 

తే, రామలక్ష్మణ భూసుత 4 లామహీళుం 

క 

క, 

క, 

గరములం స్రుచ్చి యెత్తి ని(కాముదుగఖ 

మున మునుంగుచు నాసనం4బునను గూరు 

చుండ 'బెట్టరి; మయొక్కము4హూ ర్త రమునకు. ౨౦ 1881 

ఉపగతనంజ్ఞంకా' ధర్కణిపకిని శోకాబ్దినుగ్ను+నిం గని కై మో 
డుపు వెలయ రాము. డిట్లను, విప్పు లేశా! నీవు మాకు 4 4 విభుండవు సుమ్రి!. 

నీయనువుతి వేండెద ని మ్మా! యనుముతి నేను దండ4కాటవి కరుగం 

గొ యుహ్మదంతికంబున, నీయడ సెలవందయగోది 4 య్ వచ్చితిం జూ1!1, ౨౨ 

మంగళదృష్టిని నన్నుం ద,గం గనుమా! లత్షణుండుం + గానకు నాతో 
విఫుచేశాజఎళభూపాలా, 
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డం గదలు సీతయును వచ్చుం గావున సెలవు కరుణ + కోభిలనిమ్హా !. ౨౨౪ 

తగినట్లుగా యథా+క్థములగు కారణంబుల నెన్నొ చెప్పితి 4 నిలుపనలయు 

వీఠలనని; యెంత 4 వారించినను వీర లిచ్చట నిలువంగ 4 నిచ్చగింస 

38 మాకును నీవె 4 గారవపుదుండవు గావున శోకంబుం 4 గాంచకింక 
నాకు లతుణునకు 4 నీకేడలికిల సూడ ఓ మాయు: ఇ జలకుశవ లె ననుజ్ఞ 

చాలీ we | 
.నొసంగుమూ యటన్న + నురీషళుం డతి వేగ 
మున వనంబునకును ౮ జని వసింపం 

దనయనుజ్ఞ  గాంచంశగను వేచియున్నటి 
రాము నుగుణసంఘ4ధాముం గాంచి. ౨౫ 1885 

చ. కనులను నీరు కాలువలు 4 గట్టంగ నిట్లని పల్మె_ రాఫఘునా ! 

వనితకు నేవరంబిడుట + వంచితచిక్తుడ నైతి నిప్పు నీ 
వును నను నిగ్రహించి యిదే 4 భూపతి వియ్యెడం గ వృుయోధస్టకుక 

జను నిటు చేయ; నన్న విని + చక్కంగ ధర్మ్మవిదుండు గావునక్. ౨౬. 1886 

చ, జనకునిం గాంచి యిట్లనియె. 4 జయ్యనం చ్రాంజలియె మనోజ వొ 

క 

జా 
క్యనిచయచాతురిం దనరునట్టి రఫ్ ఘూద్వవపండో 'వాహీశ! భూ 
మిని బహూునత్సరంబులు సుమా! కరిపాలన మొప్ప చేసి తీ 

వె నీను నసత్యవంతునిగ + నిప్పుడు చేయగ నెంచ ధర్మమే. ౨౭ 1387 

నేనును సత్యము దప్పం, గా నిను. జేయటయుం బాడి4గాదు మహోత్తా! 

కానం గానలకరిగద, నే నటం బదునాలుగండ్లు + నిలిచి సుఖముగా౯. 

లే. ప్రతిన వీజిన తరువాత 4 వచ్చి యిచట 

నా శ్ర యించెద మోాపావ4నాం క్రుయుగము 

ననిన దృఢ సత్య పాశ బ4ద్ధాత్తుం డగుట 

దథరభుం డెడ్చె దీనుండై 4 తనయు గాంచి. ౨౯౪ 1369 

ఏమియు జెప్పంగాం 4+ బోయిన నోరాడ కప ప్పుడ నైక ర4ఉహాస్యముగ భ్ 

వతు_మారుని నిప్పు 4+ ననమునకుం బంపుమని పురికొల్పం బ్రి వి +యాత్త జను 

గాంచి యోానాయనా! 4 కానకుం బొము దానం బరలోక రబు4నం లాడి 

ఫలము సై పీక వరళథపలమున మరల నీచ పురికి నీరాకయు 4 సకిగం గలుగు. 

గాక; సుఖముళాస గయ4గాం దగి యే జంతు 

భయము లేకయున్న + పథమునందె 
పొమ్ము; ర సుకులాబ్లీ 4 పూర్ణ సోముండవు స 

శ్యాత కుండవు నీచే ఖీ యమలమతివి. 3౮ 1890 

ఇట్టిండవు కాన నీకుం, బుట్టిన యోనననివాస+బుద్ది మరలు పకా 

ఎట్టును సాథ్యము గా ది, బట్టి! నామా టయొక టి 4 వలయు వినంగక్ః* 

50 + 
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తే, వవిధంబున నే గాని 4 యూదినమున 

మాత్ర నురుగంగం దగదిటదె 4 రాత్రి వచ్చు 

సమయనుయ్యెను గనుక నిశశను మదంతి 

కమునం గడుపువు యటులె నం + గడుముదమున. 5౨9% 1892 

క, దినమొకటనై న నిన్నుం, గనుచుకా సుఖరీతి నుందు 4 గానం గుమారా! 

జననిని నన్నుం గనుచుం, జను నీనిళ నిచటం గడుపం 4+ జక్క దంశ్రీ, !. 

సీ, నీకోరికలం దీర్చి + నిన్నుం దృ _ప్రింబొందంగాం జేయుదుము శేపు 4 కాలమంటె 

పయనంబు చేయ! గాశవచ్చుం బుత్రా! నాకుంబరలోకహి తము నీ4నరసి ప్రి వ్యయము 

లగువానిని ద్యజించి + యటవ్ నిర్హన మని యజి6ంగియు. బోవంగ4నిష్టపడితి 

పెట్టి కృత్యం బుల 4 నెట్టివారికి నై నం 'వేయందరము గాదు 4 చేయంబూని 

తె, తివి గదా నిన్ను. గానలశను వనియింప 

బంపు టిష్టముగాదు నా4స్వాంతమునకు 

సత్యమును జూపి చేసెద 4 శపథ మేను 

వినుము ! చెప్పెద నిందలీ4విషయమెల్ల, ౩3౫ 1894 

ఆ. నివుజు గప్పినట్టి 4 నిప్పువలెం దన, మనసున గల కౌరన్ట4మును దెలుపక 

కప్పియున్న దుష్టశ కామిని చలియింపం జేసీ నావునంబు 4 మోనపున్చ 32 

క, ఆమోసమ్హును గూడకా, నీమదిని దలంప కిపుడు 4 నీర ర్యలనృ త్తే 

బీమాడ్కి. బాడుగేసిన, యీమగువ నచించినట్టు + లెబ్ల౯ వినుచుకా. 32 

తళ . దాని నొనంగూర్చి తీర్పం, గా నెంచితి వద్భుతంబు ఉగాచే రామూ! 

యీ నీసుగుణము స్తుత్యము, గానగు; చ్యేషఘ్రైత్సజుడవు 4 గావున నీకుకా. 

క, జనకు ననుం జెప్పి యటు చేయని వానిగం వేయకయె య4భథార్గవచను జే 
యనె కోరుట మంచిదియే, యని పలికిన నా ర్తవవూర్తిఆయగు పేనకుండిటుల్. 

క. కనుల శ్రువ్రుల మునుంగకా, దను గాంచి వచింపంగ విని + తమ్ముండుం. దాను 
మనములు చింతలం బొగుఫంగ, జనకునితోం బలికి రామ4చం ద్రుండు భ_క్రిక, 

ఉ. కోరికలెల్ల నిప్పు డొనణగూరం జేయుచు దృ ప్టిగూ రుమం 
చీరు వచించినారు సరి(యే తనురిచ్చిన సద్దుణాఢ్యమా 
చారుత రెష్టసరతతిని 4 జూలంగం బొందేెద నైన "రేపు నా 

కీ రొసంగం డలంతురొకొ? 4 యెన CX వ్యర్థమె గా యిదంతయు౯ా. 3౯ 

శే, ఏనిశెల్లను మాజుగ + నే నవతలి 
శిగుటయె మంచి దద్దాని+నే. దలంతు 

జనపదాన్వుతమయి మహాోథీజనయుతమయి 

ధనము ధాన్యంబు గలుగు ని+ద్ధర వద లెద. రం 1101 
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అయోాధాన్టి కాండము - కర సర్లము, 895 

దీనిని భరతున కొసంగుము, కానల వసీయించునట్లు + గా నిక్సితమా 
మానసవాంఛ చలింపదు, మూనధనా. వరదుండవు సమ స్పవిధములకా, 

మును నీవు సంతసంబునల గొను మషచెచవనంటి కై క4కుకా వరముల వా 

నిని బూర్ల ంబుగ నిమ్మా, జననాయక. నీవు సత్య 4సంధుండవగుమా:!. రీ౨౪ 
జనకా. విరాదగునాజ్ఞ నించుకయు, నే4చంవంబునకా లోటుపొం 

దని యశ్లునును గాచుచుకొ మునులఐత్ 6 $ దథన్టంబుగా నుందు. జె 

ప్పీనరీతికా బదునాలుగేండ్తడవిలో 4 నిశ్వంభరాధీశ! రా 
జును గన్మంటివి న్మిగృహించి నిను నీ4చొప్పుకా విడక౯ా బాడియా. రకా 1404 
అనుజునకిమ్హా రాజస్టము, మనమునకుకా సుఖమునేని 4 మజేీ్ దేనినినై 

నను దలంచి రాజ్యమును గో,రను నీ నచియించినట్లు + రఘువర! చేయక. 

తలంచువాండను నాదు+4తలంపట్టిదియెయిట్లి పెనుదుగఖమును.ద్రో సి వేయుమింక 

విను బావ్పములదేహశ4మును దడుపందగ దఖలనదీ నాధు. 4 డగుచు నెవ్వ 
కెదిరింపంగా సాధ్యుం+డే గాకయుండెడు నబ్టినాధు(డు వమ్షోభ4మందండక్తై 
యట్రివాండవుగడా 4 యా_ర్తినొందగరాదు రాజ్యంబు సుఖము సీ+రమణి సీతే 

. స్వర్షలోకంబు నీకామ్యు4వస్తువితీతి 

జీవితంబును మతి చేని 4+ నేనసుంధ 

రాధిపా! కోరం జుమ్ము నాశమయమాశయ' మిడి 

కావలయు నాకు సత్య మొక్క 0డజె యెపుడు. ర౭4 1406 

అనృతము. గోరంజుమ్మా, యనఫూ' పత్యతుదై వశవుగు నీయదుట౯ా 

ఘన సత్యసుకృతముల మోలదను నేశపథంబుం జేసె4నళలా దృఢమకతితో౯. 

మనుజలలామా! శణమై,నను శక్య్యముగాదు నిలున 4 నాకు గనుక నీ 

దినమిందు నిలువంగాలే, దని నీ పీశోక మొంద+నగునె తలంపుమూ. రర్మా 
నాసంకల్పమునకు ' నే, యేసరణినినై న నవూజు+వే గలుగదు సు 

ft మాం న అంద అల టు 

మ్మ! సాధి కైక కానల, శే సరగునం బొమ్మటంచు 4 నిటం భ్రార్థించెక్. 

. వనముల కేగువాండనని + పల్కితిం గావున నిట్టి సత్యముక్ 
జనవర! గాచుకొంటయును  సత్యవచస్కు_ని గాంగ నిన్నునే 
నొనరుషం బూనియుంటయును 4 నొప్పుగదా? యింక నీమనంబునం 

గనకుము దీనికై వ్యధను 4 గానల శకిగద నాజ్ఞ నీ గదే. ౫౦౪ 1410 

. సురుచిరపణీ.నాదముల 4 సొంపుతనర్చుచు శాంతచి త్తతం 

బరంగెడ్రి జింక లెల్ల జెలు4వంబుగ. లకీ రియంగ నొప్పి సుం 

దరముగ6 జూడనౌ వని నిశతాంతము వేశుక నొందియుందుమో 
య్ | జా . . దీర ॥ ! A 

ధరణిపతీ! సురాళికిని 4 దండ్రి యె దై వము శా స్త్రరీతిగ౯ oy 1411 

మనుజులమాట యేటికిక 4 మానసతృ ప్రిగ దైవతీం బగు౯ 

జనకుంటె యంచు నెంచి వితృ4థశాసనముం దమి6 జేయువాండం గా 
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ననమున శాంతరీతిం బదు4నాలుగు వర్ష ము లేగ వత్తు న 

న్ననుదురు గాక యిచ్చటనె 4 కృమ్మణ నిప్పటి యక్ష యో విభూ |, Roy 

సంతాపంబును దీనిని, జెంతకురాకుండ నింక 4 జేయు నరవరా ! 

యంశీయు వధే నేడ్చెడి, కాంతల వీరినింక చేర్పఢగలుగుదు ప్చే!, 

= భారము దీనింబొండియు, నారయ నీవే వ్యధాత్ముం+4వ వె రై యెకి విటం 

గారణమేమోా యింక నే, నీరాజ్యముః బుగరము భూమిీనిప్పుడె వీడుతుకా,. 

భరతునికిమ్ము వీని నర4పాలక! నే భవడాజ్ఞం గాచుచుకా 
దరుణేని సోదరుంగలినసి 4 తగ్గి వనంబున ఆీగువాండం దొం 

దరపడిరాను జెప్పిన విశథధంబున నుంజడెద శ లసంతతుల్ 

పురము లరణగ్టముల్ వెలయ 4+ బొల్పుగు న్ముల నొప్పి వెండియుక్, ౫% 
సురుచిరమై తనరి శుభ,స్మ్కరముయి యలరారుచున్న 4 మ్రాస్థలి నేనుం 
బరవుమునంబున విడిఇద, నరిగెవం గానకటమిాంన 4 ననుజుందు దీనికా. 

* కై కొని యంతేయు మనిచెడు?, గాక యిదంతయు న మదిచ్చం4గా దొనరుచుటో 
భూ కాంత ! నీవ్రచెప్చిన, యాకరణినె జరగు నిశ్చయం విది సుమో !. ౫౬ 

. అనఘా! శిష్టజనాదృతంబయిన నీ4యాజ్ఞ ౦ డగం గాన నా 
మనమేరీతి దృఢంబుగా౭ దగునొ యమ్హాడ్కి_౯ దునోమోదముం 
గనంగాం చేసెడి కోర్కులందు నయినం 4 గాదట్టు చి త్తంబు కా 

వుననేం గానకు నేగువాండ నిశ నీ4వు౯ శోకముకా మానుమా. ౫౭ 1418 
. అనృతీదోవంబు ని4న్నంటం జేయుచు దానం గలుగుసమ _స్తసు+ఖములు గామ 
ములు నాకు ప్రీతిని + గలుగంగం జేయవు భార్యను నాప్రాణ4పంచకంబు 
నతయరాజ్యంబు 4 నైన నొల్లను నీదు సత్య వతమున శే + ' చందముసనను 
హాని లేకుండ న$య్యవి గబల్దలాం దగు నాకు దుంఖము గానథనమున. గల్లు 

కే, ననుచు వెతనొందకుము ఫలా+ళిని మనోజ్ఞ 

= జనకా! సుఖముగ నుండగ, జను గాకని పలుక్ రాజథచం 

Ey 
మూలముల- దిని చితృవృ+మాలి నొప్పు 

వనమునం జేరి నదులను 4+ బర్వతముల 
సరసులం గాంచుచు ననింతు 4 శర్మ మలర. వలా 1419 

ద్రుండు కష్టం 
బునం బడి పెనుశో కంబునం దనువుం దవింపంగం బెన్వెశతకల మది గలలకా. 
తనయుని. గాంగిలించుకొని 4 తేద్దయు( బ్రుజ్జ నశింప మూర్చచే 
మునింగి శరీర చేష్టలును 4+ బోనం జలింసకయుండ(; గక త్ర 
పు నితరపత్ను లె లెల్ల నొక 4థభంగగ నేడ్చిరి యాసుమంత్రుండుక్ 

జెనుప్న నేది మూర్చలు నెం 4 బెల్లుగి నిండెను నా ర్రనాదముల్. ౬౧ 142! 

ముఫ్పదినాలవ 'సర్లము సంపూర్ణము. 

rere 
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రి = వ సర్లము, 

యాతు సుమంతుడు కైకను నిందించుట. చుడు? 

కవిరాజవి రాజితము:---- 

ఘునతేరకోసము 4 గబ్ల సుమంత్రుడు + గంపమునం గనణగా స్వళిరం 
బును వడి. ద్రిప్పుచు + భూరిరవంబునం+బుచ్చుచు నూక్చుగథముల్ గయిల్లై 
బెనుచుచు నా_ర్టిని 4 భీకుతీబంక్లను + నింతగగీటుచు 4 భీమరుషం 
గను లరుణంబులు + గా నెలయం దనగా త్రము నెజ్జని+4కాంతిం గనక. ౧౫ 

. కోపంబు వేగంబ 4 గూడి తకా టె వాననతిక్ వ్రసంతాప ప 4 మంది యధిపు 

మనసును గై కేయం 4 డకురాగ హి తమాటిరసి తీక్టము'లై న + యట్టి శరము 

లను బోలువాక్యం మం తీలను క్ _ సృావయంబు వడ (కునట్లాన కించు4వానిరీతి. 

వ జసమూానహా? 4 వా గ్భాణవితతి నాకై క నుర బు 4 4 గడం యపుడు 

శే, తాను భేదించుగతిం బళ్కె_ + దన్న, యితడు 
ప ప్రభువు స్థావరజంగమ థీ సాయమైన 

పగమునకు నె భర్త, యీా4జనపతిందద్రు, 

నిచ్చ కొలందిని "విడిచితి+ వే, కుబుద్ధి!. ౫ L428 

క, లోకమున చేయరానిడి, సీకిట్టి దురాత్త కొండు 4 నిజముగ గలబే 

లేకుండు టబ్రమే యింక, నోకై కా! దశరణఖేంద్రుం 4 డూహింపంగకా, ౫ 

క. శతవుఖురీతి నజ య్యుంచు) థీ తిధర మట్లుగ ౬ జలింపం 4 వేయం దగండు వి 

శ్రుత వార్ధివోల్కి నిశ్చలుం డితనిం దపీయింపండేసి + తీ చెడుపనులకా. ౬ 

. కాన నీవు పతిఘ్ని వేళగాక కులము 
నెల్ల నతీయింపం చేయుదు 4 ఏపుడు నాకు 

స్పష్టముగం దోంచుచున్నద్ 4 సరణి; మజియు 
నితండు నెల్లరం బోవీంంచు. 4+ బతియు నీకు. ౭ [426 

క, కానకా భర్తను నీ నవ, మానింపకు మూత్త్మజులను + మగువలు ఫూన్కి౯ 
మానియె యెనను బతిశగు, నూనసమునె యనుసరించి 4 ముసలం వలయు. 

ఆ. అద్దియే విశేషథమగు రాజు సుగతికి 

నరుగం బిదప నతని 4 యాత్మ్యజులొగి 

వయసు (క్రనుముం బట్టి 4 వషపయు వారలు గదా 

రాజ్యరమ; నిపుడు ధశరావరునకు, ౮౪ 1428 

"క. తొలికొడుకు రామచం ద్ర్రుం, డిలం బొంద ను (డుగద! 4 యిమోకుమహో 

కులపతి యీాతేడు ప్రాగంబులతో నుండంగ నె ధర్మ మును నద్దానిక్, ఖా 

క, మాయింపలం దలంచితివే, యూయుడనో క కైక! భరతుడే నీకనయుం 

డే యానుగాక భూపతి, యీయుర్చోని నేలుంగాక 4 యెనుందణిముకా, ఇ 

Sci 

ail, 
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క. ఎచ్చటి శేగునొ రాముం, డచ్చటిశే పోన్రవార + నుతివా! వినుమా 
సచ్చరితుండై న విప్రం, డిచ్చట నొకండైన నుండ 4 డింక నిజము సుమా. 

తే. నీవ మర్యాద విడనాడి 4 భూవిబుధులు 
కాపురము లేచి పోందగు 4 కార్య మిపుడు 

చేయంగా. బూని యున్నాను 4$ మాొయలాడి 

యిట్టి మర్య్యానహీనమా +.వృ క్తి నీవు. ౧౧ 1482 

క, ఒనరింపం బూనియున్నం,దున కీప్పుడే భూమిపగిలి 4 తునకలు గావ 

చ్చును గాకున్నది యట్టులు, కనంబటడె నిది చి త్రమగుచుః 4 గన్నుల కిచటకా. 

మ. కనంగా భీతిజనింపంజేయు చు ద్విజ త్మెధ్శ మౌానీంద్రు ల 
బయ ల 5“ రి | ఘునులై పొల్సు వనీష్టముఖ్యు లిసిరో 4 నైక! వినాశంబు వ 

నుమా యంచు వచింప వారలయ మో 4ఘస్సారవాక్షండముల్ 

వనికికా రాముని బంపనున్న నినునొం4పం బూనవేమో యిటకా. ౧౩ 1484 

క, జగలనాభంబులు నగునవి, కలవిలపాటాందం 'చేయం4గా నేలొకొ లోం 

దలంపకయున్నవి; కట్టా,యిల నెవండే ఘునరసాల+వృతుము. బూన్కి౯. ౧౩౪ 

లే, నై జతీక్ష్యకుశారంబు$నను దె౫ంగ 

నజికి నింబద్రుమంబును 4 నెణిం బెరుగలగం 

"వాదులను గట్టి చసుంచుచుం 4 బాలుపోని 

తేడుపునే? ముం చిఫలములా 4 తరువొసంగునె?. ౧౮ 1486 

చ, ఇలఘనవంశనుందు జనిథయించియు నీజ ననీసభావమె 

ట్రలఘుజన ప్రదూహ్య మగు4నట్లుగ నొప్పెనొ నీస్వ భావము 
ట్రలవడె నంపెతింగితీ ను దాత్త్య ను నింబమునుండి యెందుచే 
సలలితమైన తేనె యొకసారియ జాఅుట విన్నవారమే. ౧౫ 1187 

క, ఆరీతి దుష్టమతియా, నారికి సత్సు త్రి యెటు జ4ననమగుం గై కా! 

భారణ డ్వజ్ఞననీకృత, భూరితరాఘములు తెలియుం4బో యందజికి౯. ౧౫౮ 

క, మేమెజింగితి మిపుడశ్లు, నీమానసవృ త్తి నెల్ల 4 నీతండ్రికి ను 

ద్రామవరదాతయగు న నొక్క భూమోసురుం డు ము త్రమునర$మును దగ నిచ్చె౯,౧౬. 

అద్దానినలననే + యతండెల్ల ప్రాణుల పలుకులు చక్క_ంగాం + చెలిసికొనియెం 
గానం దిరస్టస్దంతు4 కాండ ములుంగూడం జెప్పుకానెడు నుడుల్ 4 తప్పుశెజటులయ 

జాలియుండె నదొక్క4సమయంబునకా భూరివర్చస్వియైన యవ్వసుమతీళుం 
డాత త్మశయాష్టస్థల4ముందు. గి గృొందుగ జృంభమను నొకజాతిం చే4రన వివీలి 

శ కంబు పలికినపలుకు. జక్క_ంగ నెజింగి 

.... దానిభావమ్సుం దెలిసి యూ+శండు నవం 

ra 
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"బెక్కుసారులు దాన నీ4 ప్రియజ ననియు. 

దన్నుంగాంచియ నవ్వె నాశతండటంచు. ౧౮ (44: 

ర్, మృతింగోరునంత కోపో, స్ధలం బొంది నిజేళుతోడ + థాత్రివర' థాం 

తత నొప్పువాండ వీ వి, ట్లతిశయముగ నవ్య గారణాంక్రరమే మో, ౧౯ [441 
క, తెలియంగం గోరెదను నాం గలభామీణ్ం జూచి హోసథకారణమును నే. 

బలికితి నే మరణంవిటల గలుగును నిస్పంశయముగ 4 మణమా త్రములోః-, 

చ. అనవిని శేకయాధిపతి 4 నాగహమొప్పంగం జూచి పక్కె 'నీ 
జననియు, నీవు చచ్చినను 4 'హేవకయున్నను నాకునేల న 

విప్పిన దిపుజేలయో చెపుము 4 వేగమె కారణ మంత ఎనన 
న్లని యప హస స్యము౯ సలుపణగా మదినెన్నని యట్టు ల లం దన్. ౨౨ 1443 

న్ అన విని కేకయా4ననిపాలకు౭డు తన కహ్టంబులం దలంచి డంగి తనకు 

విషయ నుడ్ద్డాని ముక్ 4 వివరించి చెప్పిన యతేనికిం జరగ్న+దంతే "తెలిపె 
నంతట వరపాత 4 యాకేకయాధిపుం గని రాజ! యద్ది చచ్చినను జావ 

నీయట్లు గాకయె 4 నిన్ను ద్యజించి పోందలలచినం | కలంపనీ 4 తా నిరకేమి 

తే, చేసిన నిదెంతమాత్రము + చెప్పావలదు 

సుమ్ము యన నిర్మ లాకు + మోణివిభుండు 
గురువుకి ప్పిన చాప్పునం( 4 దరుణి విడిచి 
ధనపతి విధంబున౯ా సుఖ4మునం జెలంగె, ర 1444 

క, వనితా నీవును బాపం,బున దృష్టిని నిలుపు తల్లి+పోలిక మూవాం 
_ బున దుర్విషయములందు న్నితనిం జొన్పియె పాడుచేయం 4 దలంచెదు కట్టా!. 

శక, జనకునివలెనే తనయులు, జననివలెం బు శ్రీకలును 4 జనియింతురు వా 

రిని బోలు గుణములం గని, యని లోకులు పలుకుచుందు 4 రడి మూతజినికా. 

ఆ ఎన్న సత్యమనుచు 4 నిప్పుడు తోచును, నున్న దట్టి దాన4వో కృశాంగి 

కాకు మింకనీదు 4 కాంతుని సద్భావ, మెజీ (గ యనుసరించిశయే చెలంగు, 

క. జనపతి రేమే శ్రీ రామున కభిపేకంబు జరగు 4 ముఖ్యంబుగ నం 

చును జెప్పినట్టి మాటకు, ననుకూలింపుము; మహో రు4లగు నునుజులకు౯, 

క. శరణమగుము పాపాత్తులు, పురికొలుపం౫ నింద్రురీతి 4 బొచ్చెడు లోశే 

శ్వరు భ_ర్డం జిన్నిసుతునకుల బురమిడి జ్యేష్టు వనికంపం + బూనుటనలనకా, 

ఆ. శాస్ర్రహీనమగు న+ీసద్ధర్య మునకు: బొల్పడినవానిం. జేయం 4 గడల కమ్మ! 
పాపదూరుం డగుచు పబద్రాతుండై న యీ దకశరథధుండు భూమి4ధవనరుండు. 

క శ్రీనంతుం డటం దానపు, డేమాటను జెప్పు దాని + నిప్పు డనృతముం 

గొ మానిని! చేయండి, నేమాడ్కిని నైనం దీర్చు + నిది నిజముసుమా !, 

శ పిత్యాకా సమనుజూయం తే నరా మాతర మంగనాః-అని మూలను | పదాతు డై న-ఇది 

ఎ దేవిరాజీఐలోచనకళి? అను మూలము ననుసరించి వ్యాయంబడినది. 
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నీ రాముండు చ్వ్యేష్టపు4త్రకుండు సదాఇవారపరుల డుదారుండు భూమి4పాల ధర్ష్మ 

మును సమంచితిరితిం గనె నెజ పేర్చు నాధి డెల్ల జీవ్రులం గావ4నెంచు వాండు 

బలవంతు( డిట్టిండై 4$ యలగు రామునకు. బట్టాభిే ముక మును జే4యం గనిమ్షు; 

పృథివిళు. దండ్రిని 4విడిచి రాముడు కాన కకుగుచే లోకవుంశదురుతశాప 
"లే. వాదము జనించు నీకు య4శోదయాస 

మన్వితుండగు రాముండీ 4+ యవని నేలు. 

గాక నీవును నమునమున౦ 4 గలుగు ఖేద 
మును దగం బాయునూ నాదు 4 మనవివినువు. 3౧౪ . 152 

. వనమున కీరాముండే, చనునే నిప్పురమునందు 4 క_కుండు లేం డా 
తనికంకు నొరుండు కావున, ననుమానం బేల యితంె 4 యుండు సుమ్హా. 

. తన పి ,యప్పుత్రు (డు రాముడు, భునతరనుగు 1యావరాజ్య+5; కనుల ధరింప 

వనికేగు మేట్ చాపం,బును దాల్సిన దశరథుండు 4 పూర్వుల భంగి౯. 39 
ఆ. ఇట్టు లాసువుంత్రు 4 డట్టి మహాసభ, సాంతగ్గవచనములను $ జాలం గఠిన 

ములగు వాకన్టిములనుునలయించి కై & "నేయి, నవలలాలు మోడ్సిశయట్టులుండె, 

క. కలంగకయె నొచ్చూకొనక యె, యలకై కయు నెట్టు లెన + నభ్యర్థింపక 

బలుకకయుండె ముఖోగ్రత, తలపంగ నిసుముంకీయేని థీ తగ్గకయుండె౯. 

ముప్పదియైదన సర్లము సంపూర్ణ ము. 

OK 

ax 

52 వ సర్లము, 

యుడు దశరధుడు రాముని సపరివారముగా నవవికి బంపం దుంప. గైక కూశదనుటు, శుశుం- 

డ్, క కయు నీట్ల సమ్మతిని + గన్సడం చేయం నృద్ద రాజు తా 

శక టంబుకీక వ్ మును+పిచ్చిన తడ్వరయుగ్గ పసం 

ఘాకలి తాంతరంగుండయి 4 యా గ్రిమునుంగసచుం వీడనొంది యెం 
తో కఠి నాత్త్మయైన ప్రియ 4 నొక్కటః గాంచి యుద గ చిత్తుండై. ౧ 1457 

తే, వేడి నిట్టుూూర్పులను బుచ్చి 4 విహ్వాలించి 

సారథి సుమంత్ర్రునిం గాంచి 4 చేరం విలిచి 

మాటిమాటికి. బలికె సు4మంత్ర, ! రాము 

ననుసరించియె చనుటనై 4 యతిజవమున. ౧; 1458 

క, చతురంగబలాన్వితసె ,న్యతలియు బహురత్నీములును 4న కపదార్థ 
ప్రతతియు సంపూర్ణముగా, నతులితముగ నిచ్చి పంప 4 నగు నడేవులకు౯. 

సీ. వెలయాండ్రు పరచి న్ శ్తముల సమాకర్షి ౦చు పలుకులనాగ సుగ 4బలుకుచుం ద్రు, 

మితి లేని ధనముల 4  మించువై' శ్యులు రివిరముల చెంత చె వస్తుళసముదయంబుః 
య. 

1 యౌొవరా జ్యుకమల=యొనరాజ్య లక్షీ ని, 



న. 
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బణిచియుంతురు కాన 4+ వరుస వీరందజు శ్రీరాము సేనను 4 జెలంగునట్లు 

చేయుచుందురు గాక + నాయనుంగుం గుమాకు సేవించి 'యొవ్వకు+జీననంబు 
తే. చేయుచుందురొ, 'రాముండు 4 న్వీయబలప 

రీక్షకయి యేరితో నురరీకృ తాఖి 

లాష. గీడించుచుండునో 4 లలితరత్న 

కనకవస్తాదులను వారి 4 వనీపి పిదప. ఈ 1460 

క, వారండణు వేడుక మె శ్రీరాముని గూడి పోవ 4 జేయును' యాజ్ఞ కా 

సారతరాయుధధరులగు, హావపను, దై లాదులుండు 4 బండ్లును బామ్, లో 

క. వనమునకు న్నాతీనయుని, వెనువెంటనె పోనవలయు + వెస బోయలు న 
న్వనమౌార్షంబులం జూపంగల జనందగు శ్రీరాముండిట్లు + సై న్యాన్వితుండై. 

చ. వనమున సంచరించు నుడ4వారణపం_క్రిని జెండి వన్వమై 

తనరు మధు స్స వంతిం దమిం 4 గ్రాగుచుం బెక్కునదీనదంబులం 
గనుంగొనుచుండు శర్మమున. 4 గావున రాజము. గూర్చినట్టి చిం 

తను గనకుండు నాకుం గల+ధాన్యుతతుల్ ధనరాశియంతేయుక౯. కు. 1168 

క, జనహీనమగు మహోవన,మున నుండును గాన నంపు 4 ముద్దుకుమారుం 
డు నటం బుణస్ట మేత్ర తేం,బున యాగమ్థులనొనర్చి 4 పొంగేడు కాంవే౯. ౭౪ 

అనుపమవవ్నీణలకా వృప్రనిచయమునకిచ్చి మాని4వరయుతుండై. కా 
నను సుఖముగను నివాసం,బును జేయంగలండు; భూరిశభుజుడు భరతుంకుక. 

క, పురవరమైన యయోధ్యను, బరిపాలించెడిని సిరుల + భాసిలు రాముం 

డురు కామి తార్థవస్తూ, త్కరుండైై. చనునట్లు చేయణ4దగుం బయనమింకళ౯. ౯ 

క. అనిసలిశె నిట్లు  జనపతి, తనసారథితోడం జెప్పం 4 దాం గైకీయు వే 

విని భయమునొం చెం దన్తుఖ,మును శోవి. ల్లైను, నిరోధ4మును స్వరమొం బెక. 
తే. మజియు నాకై క మిక్కిలి 4 వెజపునొంది 

దుకఖ్రమున మోము శోమిల్లం + దొందరపడి 

పలికె నృపుదెస మొగమొప్పం 4 బరముసాధు 

సత్తమా! యిట్లు చెప్పంగం 4 జనునె నీకు. ౧౧ L468 
క గతసారమైన సురవలెం బ్రతిలేని పడార్థవితేతి 4 పాడగుటను ని 

ర్లతేజ జనమగుటను మిగుల 'సహితమగు 'సీరాజ్య మేల 4 యింక భరతునకు౯. 

క. వినుమో! భరతుండు దీనిం, గొనునే? యని లజ్ఞవిడిచి 4 కొంకువదలి కై 

క నశేందునితో మిక్కిలి వినరాని గతీకా వచింప; 4 వివ్వాలమతియ. ౧౨౪ 
క అయతలోచనయగు కై ,శేయిని గని దశరథుండు 4 ఖన్నతం బలికె౯ా 

మోయంగం జాలని బరువును, నీయెడ నెక్కి౦చి మోయ? నెంచుచునుండ౯, 

"లె, అహి త కారిణి వగుట నీశవరయక్ నను 

ల్! 

0X 
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మిగుల బీడించుచున్నావె + తగునె నీ క 
నాగ్యు రాలా ' రఘూ త్రము4నకు సహాయ 
మనగను సేనను బంప నేం 4 బూనుకెజటీంగి. ౧౮ 1472 

సీ ము ౦ దస్షగింపక 4 మునుకొని తరువాత వలదనుచున్నావు 4 వరము నడుగు 
_ శాలమందే యడు4గక యుంటి వేలొకో? యడుగనిదాని నిపుడు నురలను 

నేనీయం గోరను 4 నీకంచుం గ్రోధంబు పొంగ నాతండు వె ప్పుటయుం గై క 
విని వరాంగనయె య+ య్యునువన వాం ధితమును' వేజు కారణం బు నం చెటు షగ 

ఆ. నితడు పూనె నంచు 4 నెంచి యద్దానిచే 
ద్విగుణనుగుచుం గోపశము గడుం చేల 

రాజు గాంచి పలికె 4 రాజ! నీవంశము 
— 

నందె సగనుండ నెడు 4 నతండు మున్ను. ౧౫ 1478 

కొ, తన పెద్దకొడుకు నసమం,జుని నడవికిం బంపినట్టి 4 చొప్పు చెలియుమా 
తనిం బంపునపుకు సేనలం, గొనిపొమ్మని చెప్పలేదు 4 వమిణీశ్వరుండుకా. ౧౫ 

గ, వనమున కేగుట యనా, ధనహీను నె యంచు. దెలియ 4 దగునశ్లే పు 
తుని నిర్ధనునిగం బంపుము, మునుపటి యాచారమె గదథముఖ్యము "మునకు౯. 

. అనవిని చీ యటంచు మను4జూధిపుం. డామెను ధిక్కరించి యిం 
“కను బలుకంగ నెంచకయె 4 కన్నులనీరు స్తవింప నుండె; న 

జ్ఞనములు దానికీ౯ వగచి 4 చాల నసవార్ట్ము గట్రయుండి ర 
వ్వునితయు 'లేశమైనం దన4వల్ల భు భావము నెంచకుండెం దా౯, ౧౭ 1476 

_ంర్టుర్టు సిద్ధార్టుండు కైకకు నీతిం జెప్పుట. చుం 

సీ, అప్పుడు సిద్ధార్థం 4 డనునుం త్రీవర్యుండు పార్థివు మన్ననం 4 బడయు నతండు 
వృద్ధుడు పంళుద్ధవృ శ కిని దగువాండు తద్దోపీ వినుచుండి 4+ తరుణి. గైకం 
౫నూగొని పల్కె_ న నో4కాంతరో! యసమ౦జాం డధిక దుర్చుద్ధియె ¢ యర్భకులను 
మార్లంబులను బ్రతి 4 నుసలుచు నాడుచున ం౦డంగా.6 గని 'సర్యయూనదీజ 

కే, లములం బడవై చె వారలం4దు మునుంగ నట 
బుగ్గ లొకకొన్నిపుట్టినం 4 బొంగి నగుచు 
నిట్లు (క్రీడించుచుండిన 4 నెజీంగ పౌరు 
లాతేనిం గాంచి మిక్కిలి 4 యా గ్రహించి. 1477 

చ. సరగున లేచి యోసగర ! 4 శ్లాస్థలి వర్షిలం చేయువాండ ప్ 
వరయుమ యొక్కని నీతనయు 4 4 నే న గోహించుచు వుమ్ముం బాయుమా 
వరమతి! మమ్బునుంచుకొెని 4 వాని వెస౯ విడ నాడుమా యనకా 
ధరణిపుం డంతే నిట్లనియె 4 దత్పురవాసులతో విధిజ్ఞ తళ. ౨౦౪ 147-8 

ఆ. పౌరులార ! యిట్లు 4 భయమేల గలై మ, కనిన పారలెల్ల 4 నచటం గూడి 



లొ 

తే, 

క 
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పలికిరిట్లు రాజ4వర: యసమంజుండు,  బుద్ధిమ=వా మొంది 4 పాగరువలన. ౨౧౪ 

చాలకులె లెల్టరు. ద్రోవలం జాల Xe UE డింపంగాంచి 4+ సరయూనదిలో 

లీల బడవ చి వారలు, చేలుచు మునుంగుచును గుక్క( జై షై ప్ప కేమి౯, 

. పలుబాములం బొందల వా,రలం గని మూకుండు గాన 4 రాజో తమ మి 

క్కి_లి సంతసమ్ము. గాంచుచు,ు నలకుచు నున్నాం డనంగ 4 నాతండువినితా౯ా. 

. మనముననెంచి పౌరజన4ముండలికిం బ్రియమెన్ని చేయంగా. 
దనయుని వేగమే విడిచ 4 తద్డ రణపతి భార్యతో డ నా 
తని పరిచారసంగతిని 4 ద్రవ్యముతోడను వాహానంబునకా 

డనయుని జీవితాంతమును 4 దత్సురిం జూడక కాననుండంగకా, ౨౪ 1482 

. ఆజ్ఞ చే సె నంత 4 నతండు పాపాత్ముని 

భంగి దెసబం దిరిగి 4 ఫాలపిటక 

ములను బూని గో తృ4మున దుర్చములయందు( 

గందమూలములను 4 గడంగి త్రవ్వి. ౨౮౪ 1488 

. తినుచు౯ా జీవించెను; ధ,ర ర్యనీరతమతియైన సగర రాడ్వరుండు కుమా 

రుని విడిచ నతని పాపము కనుంగొని . యభ్భృంగి రాము. 4 గానలకనుపకా, 

ఏమి పాసమిోతం 4 డిపుడొనరించి నో, యవగుణంబు నితని + యందు మేము 

చూడ లేదు నిజము 4 సుంతయు మాలిన్య, మబ్జరిపునియందు + నమరునట్లు. 

రామునియందు. గనంబడ, చెమా త్రము దోవలేశ 4 మిపుడో దేవీ! 

రామునియం బే దోషం, బే మేం గనరుడినం దెలుపు 4 మప్పుడె దానికా. ౨౬ 

వనమునకుం బంపున మోతని; దుష్టుండు గాక సత్ప4థంబున నాస 

కిని గొనురాముని విడుచుట, యనునది ధ్మెతరంబ4$యగు( గద' తీలంవకా. 

. చేయరాని యిట్టి 4 జుడుకార్రమును జేయ, నిం,దు,నకును దేజ+మెల్లం జెడును 
గ 

రాము నసీరిని జెటుప 4 నీవుదినెంచుట, యింక జాలు శుభ స4మృుద్దవదన!. 

. జగమున. గలుగు విశసారాపవాదంబునై న రాకుండెడు 4 నట్లు నీకు 

రశ్నీంపం దగుం గాదె 4 రాజాననా! యని సిద్ధార్థుం డీరీతి. + జెప్పు, రాజు 

నెలుంగు రాల్పడుచుండ 4 నెంతీయు శోవోపహీరవచనుండయి4+యితివ( గాంచి 

పొపవృత్తి ! యీతం+డీ పగిదిం జెప్పినట్లి మాటలు మంచిశవనుచు వాని 

నొప్పుకొన జాూలవా, నాకు 4 నొప్పుమేలు 

నీకుమేలును చెలియవు 4 కేకయాత్త్య 
జాతేవయ్యును గుపథంబు 4 సీతతిం గొని 

యిీకు చేష్టలు చేసెద 4 వేమియందు. 3౧; 1459 

వనితా! కుత్సిత చేష్ట యె, యనుమానం బేల సాధు+హర్షి తవూర్షం 

బున కది దూరమె యగు గదు ధనసుఖరాజముల మూాని+తర "తద వనికికా. 
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చ. తనయుని వెంటం బో యెదను 4 ధారణికిం బతియైనయట్టి నీ 

తనయునితోడ6 గూడ సుఖ4౪భానుము రాజ్యము వాంఛితార్థరీ 

తిని జరకాల మెంతీయును $ దృ ప్తి నీవె భుజించుచుండుమూ 

వనమున రామునిం గలిసి 4 వాసముబేసెద నీకుం దృ ప్తిగ౯, 1401 

ముప్పదియాజివ సర్లము సంపూర్ణము, 

వ౭ వ సర్లము, 

రుడు రామాదులు కైక యిచ్చిన నారచీరలు ధరించుట. థ్రుథం- 

వినయవిదుండగు దశరథ, తనయుడు కు సిద్ధార్థ వాక్య4తతి విని వినయం 

బున దండ్రి తోడ బలికె౯ా, జననాథా: త్య క్ష కభోగథజూలుండ నగుచుకా 

చ. వనమున గందమూలము లథవారిగం దించు మనంగ నెంతు నిం 

కను జనులందు భోగములు 4 కార్భర్థిము నొందిన సంగ ముండు నే 

వినుము సమ స్తసంగముల + ఏడినవాండును గాన నాకు నీ 

వనుపం దలంచుసై న్యముల $ నారయ నేమి ప్ర యోజనంబొకో?,. ౨ 14198 

చ. అనుపనుకుంజరం బొసగి 4 యాగ జమధ్యునుముందుం గట్టుమో 

కున మనసుంచువాని కల4కుంజర నర్యము నే తస్టజించ చుచుం 

డ నింక దదియరజ్ఞువు లి|ిడంగను జాలక్ దాన నాసా నై 

కొన ఫలమేమి? సత్సురువ4కుంజర! ధారణినాయకో త్త తమా! 1494 

చ, కరిని ద్యజించు వాని కది 4 కట్టుటకుం దగు త్రాటితో ఫలం 
జరయంగ లేనియట్లు ఛవీదర్చిత రాజస్ససుఖాదికంబులం 

బొరి వడనాడు నాకు పలథముం గలదే యిసుముంత సేనతో 

భరతున కిచ్చువాండ నిదె 4 భవ్యమలి౯ సకలంబు భూవరా!. ర 1495 

తే, నారచీరలు మాత్రమే + నాకు వలయు 
గానం ెప్పింపుమూ వేగ 4 వాని నిటకుం 

గానం బదునాలు గండ్లు నేం + గాపురంబు 

చేయందగుం గాన నాహారసిద్ధికొజకు. రో 1496 

వీ కందమూలాదుల6 4 గావలసేనయప్ల్ర త్రవ్వి తెచ్చుకొనంగంీదగు ఖని త్ర త్ర 

విటకంబుల నిటం చెప్పించి యిప్పోంచుండీ; యన విని కై క స్ష4యముగ నేగి 
జనసంఘ మం దుండంథ4గనియు లజ్ఞయు లేక నల్క్మ_లాదుల( 'దెచ్చిళవానింజూవి 

ధరియింపు రాఘవా! 4 వరుస వీని నటన్న నొపురుపో త్త త్రముం 4 డామె యొద్ద 

1 తథా మమ సతాం గ్రైఫ్ర-అని మూలము. తథా యను దానియర్డ మే యిట విస్ఫృతమని -. 

చృసొంపందగు, 



అయోధ్యా కాండము = ౨౮ సర్లము, 40f# 

"తే. నుండి యవాగ్షీని శెంటిని 4 నిండుమదిని 

కొనుచు. బూర్వమున్న సూ+త్షవసనముల 
యా 

విడిచి మునిధార్యముఐనాని 4 వే ధరించె; 

నచటనే లత్మణుండు తండ్రి 4+ యంతికేమున, 2౪ 1497 

క, సురుచిరన.న సు ముక విడి, భడియించెను వల్క_్లలములం 4 దాపసులెల్లకా 

ధరియించు * వాని రెంటిని, ధరణపు త్రి తికయు నంత 4 డత్సభయందు౯. ౮ 

తే, ఏ పట్టువ(స్ర్రుంబు రుచిరంబుం 4 గట్టయున్న 

చాట దనకయి తెచ్చిన4యటి "నార 

చీరం గనుంనొని భీతిని 4 జెంచె వలను 

గాంచి దిగులొందు మృగిభంగిం + గకినముగుట, ౯ 469 

. శుభలతుణంబుల 4 శోభిల్లు జానకీ సాధ్యిథర్య ౦బుల 4 సరణి నెజుగు 

నదియును; చా? జేయు+నట్టి కృృతంబుల వనితల కెల్లను 4 బరనుధర్ష్య 

మైన పాతివత్య + మూని “జెల్చెడునదియును గాన ఖేదంబుం థీ గను నుదిగల 
యది యయు్ఫ న త్తేయు 4 నప్పుడిచ్చిన నారచీరల మిక్కిలి 4 సిగ్గునొంది 

"లే, యును గృహించి ధరించుచు 4 గనులనీవ 

గ్ర ముచురడంగ గంధర్వ కాంతుం బోలె 

బరంగు భర్తను గని వన+వానుై న 
మౌనులెట్లు ధరింతురొ 4 వీని జెపును. ౧౧౪ 1500 

౭ 

క. అనిపలికి చీర ధరియిం,పను నేరక తోంపకాత్మ్యం 4+ బలుమూబును దా 

నిని గని ,మా,న్పడియుండేను, జనకజం గనుంగొ నెడువారు4సంకట పడంగకా. 

మజీయు నాసీత య+మ్థానిధార్యములగు చీరలలో నొక్క_4చీరం గంఠ 
మున వె వై చుకొని కనంశబునను వేటొకచీర ల హిూయించి డానిని4గట్టుకానంగ 6 

జాలక సిగ్గాంది 4 సాంద్ర 5 కోదమునొం౦దు మనసుతో నిలుచుండంీగని సుధార్తి 

కుండగునటి రాొ4+ముండు  శీనునువచ్చి పట్టువస్త్మము పె పెన 4 వల్క_లమును 

తే, దానె కాను; ధార్మిక తృముండు చీర 

గట్టుచుండంగం గాంచిన 4 మత లేం ద్రు, 

వగల నొందుచు నతనితోం 4 బల్కిరిట్లు. ౧౫ 1502 

క్ష జ్వలిత ప్రభ! వత్చా యూ, లలనానుణి బుద్ధివిభవ + లశణవతి కా 

నలకేగవలయు నను నొజ్ఞ తేదుకద' నీకకాదె 4 "కావున వినుమా !. ౧౬ 

లొ 

చ. జనకుని యాజ్ఞ రీతి జన4సంతతిళూన్యవనస్థలంబునం 

దున వసీయింప నీవు చన6 4 దోయరుహోనన నీవు వచ్చుదా 
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కను నిను. గాంచినట్టు లె త్ర4గం గనుచు౯ సఫలంబు గాగ మా 

కనులను శేసికొందుము వ4గకా లవమైనను బాసి పుత్ర కా 1» ౧౭ 1501 

క, అనుజునితోడుగం చేకొని, వనమునకుం బొమ్ము మౌని+వలె నీకళ్యా 

శి నివాసము చేయ వనం,బునం దగదు కుమార! గేహ4మున భూజూత౯ా, 

తే. ఉనుపం దగునని వేండెద 4 మో సుపుత్ర ! 

వేండికోలెద్ది సఫలమై 4 వెలయునట్లు 

చేయుమా ! నిన్నుంగూడ నసింపవలయు 

ననుచు వేండుదుమే గాని 4+ యను! నీవు. ౧౮౪ 1506 

చ. నిరతము ధర్యమార్లమున + నిల్చి చలింపని యట్టి బుద్ధి చెం 

బరంగుదు వట్టులాట నిట + వాసముచేయంగ నిప్పుడొప్ప వి 

తృరుణిని నైన నుంచుమను + తల్గులమాటల నాలకీంచి య 

బృరతుని తల్లి యుప్పుకొనుఃభంగిని గాంచని కారణంబునకా, ౧౯ 1507 

ఉ. ఊరక యాలకింపుచునె 4 యుండి తనంతట శీల మొప్పు నా 

ధారణిపు తి, కంబరము 4 దానిని గ మ్షైను) న్స్ యట్టులా 

చీరను డాల్చ్పంగాల గని వ4సిష్టుండు రాజగురుండు కట్టుకో 

కూరకయుండుమవూ! యనుచు 4 నుర్వితనూజను పాచ్చరించుచుకా, ౨౧ 

సీ కై శేయిం గని పల్కెం + గడుంగోపనుడరంగ మరాష్ట్రదమోజి దుర్మతిని బూని 

వ ర్సించుదానవు 4 వంశవినాశనీ!' వీతిపతి మోసంబుం 4+ చెందంబచేయు 

టయెకాక కొ న్ర్రంబుం + గయికొన కిచ్చవేం దిరుగుచున్నావు ఊఈలరతి లేని 
దానవు భూజూత 4 కానల కశేగంగా వలదు రామునకని 4 వై భవముల 

"తై. సిద్దమై యున్న వీఠంబు 4 సీతయక్క_ 

లేదు శ్రీరాజ్యపాలన + మలరునె యని 

యందువేము గృహస్థుల 4 కోందటికిని 

ఓ భార్య యే యాత్మయనిగా బె + పల్కుశ్రుతులు. ౨౩౪ 1509 

చ. శీతిసుత రామచంద్రునకు 4 సిద్ధముగా దగు నాత్శగాన నీ 

శ్రీతి సతండేలునట్లు మతిసిద్ధిని బొండిన నీతయీలు న 

యస్టతినయు రాజ్యుమొల్లకయె + యాత్ర విభుం దమిం గూడ్డి యేగినక౯ా 

గతి యిటో యేమటంచు విను 4 కై కరొ! మేమును బోదు మిప్పుడే. ౨౫ 

చ పురమున! గల్లు నెల్లరును + బోయెద రెక్కడ రాముండుండునో 
తరుణిని గూడి యచ్చటికి 4 దండపతుల్ చనువారలీంకను౯ 

ధరణిపుం, డాతనిం గొలిచి + ద్రవ్యము. దాను గణించు సేవకో 

తృరమును రాజ్యమందు. బురశతబ్లజమం దలరారు నెల్లరుక. ౨౬ 1611 

1 అక్లోవా ఏష ఆత్మనో యత్పత్నీ-అని శ్రుత. 
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"లే, దాసదాసులు లోనగు 4 తనదు వదిక 

రములతోం సూడ బోదురు 46 రామువెంట 

భరతీశత్రుస్ను లిరువురు 4 వల్క్లలముల. 
గట్టుకొని వనవాసె క+4కాంతు.. బూని. ౨౬౪ 1519 

క, వనమున వసించు శీ రా,ముని డమయన్నను బ్ర వీ యంబు 4+ మునుకొనుచుంకడం 

గను గొలిచి సం చరంతురు, జనసంఘాహి తము నీవ + సలుషం దలంచుటకొ. 

తే. అకిదురాచారవగుట నీ4వందజు జన 

బాడుపడ్డియుండు నీష న్యం + బావపముల 

తోడం గూడ బాలింపుమో 4 దుర తీ! యె 

చటను రాముండు కాడా? భూ4జాన్ యద్ది. ౨౮౮ 1514 

క. కాదో? వనితా! రాజ్యము, బ్రీదయితుండు రాముండెట వసించునొ వనమె 
నౌ దివ్యరాజ్యు మద్దియు) నీదగు తనయుండు భూపునికె సుతుండై నక. ౨౯౪ 

క, తనకుం దండ్రి మనః ప్రియమునం దగనీయని ధరిత్రి + ముదమునం బాలిం 
పను దగదు “వినుము శయం, దును బుత్రునిరీతి నడువం 4 దొడరుటతనికి౯ా. 30 

cr . పాడిగాదని నొక్కి 4 పలుకంగ వలయునే భూమినుండ్షియె నీవు 4+ పోయియాక 

సమునకుం దూంకిన 4 స్వజనకవంశము వారిన ర్తనమును 4 భరతుం డెజు గుం 

గావున నీవలె 4 నేవిధముననై న మజియొక రీతి ఢ4ర్శ్యంబు దప్పి 
నడుచుకొనండు శ్రీ+నాథుని ౩ సాటియా రాముని నియతితో 4 భూమినెందు 

తే, ననుసరించి న_ర్హింపని $ యట్టివాండు 
కలుగ. డింకం బుత్రునందు మి4గులు ప్రియంబు 

నను రఘూడ్వహు నెడంబాపి+కొనిన రాజ్య 

మిది కుమారున కహితంబె 4 యిస్పుడగును, 15117 

5, కొనుకం గొడుకున కప్రియుమునేె జేసిన దానవీవు 4 బుద్ధి విహినా! 

కనుంగొందు విపుడె రాముని, వెనుకొని చను పళుకరిమృగ4వివాగవితతులకా, 
క, తరువులు రఘువీరవరుం, డరిగెడు చెస మొగముగాం 4 నాతని వెంటకా 

గరమర్థి. జనెడు తెజుంయనల బరంగంగాం జూతువీవ్రు + పాపసాషంతా!. 93 

చ. తరుణిరొ! నీదు కోడలి క4దారత రాభరణంబులిమ్లు నీ 

వరుసను వల్క_లంబు లిడం 4 వాడియ గాదిటువంటి చీరలీ 

ధరణిజ కీయనౌ ననెడు 4 ధర్శమునుం గనుపించలేదు నా 
కరనిన నంచు నమ్మునియు. 4 నోనసనంబులం వయం బంచుచుకా. 3౪ 1£20 

చ. మరల వచించెం గై క కీటు 4 మానధనుండగు రాము: డొక్క డే 

తరుణి! వని౯ వసీంప(దగు 4 దానినే కోరితి వీవ్ర, వీత్రయుక్టొా 
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వరుని విధంబున౯ొ బొదలి 4 వల్క_లముల్ ధరియింప వెండవై 

తి రహి నలంకరించుకొని +తృ ప్టిగ నుండగ నీను యర్హయాా. sy 1521 

చ, కనుక నలంకరించుకొని 4 కానల రామునితోడ నుండుంగా 

క నృపకుమారి నీమెను నిశ$కొమమనోవారవాహానావళీిక౯ా 

దనపరిచారికాళి ఏవి4ధ, ప్రి యవస్తుమనోజ్ఞ నస్తురా 

జిని గొని వోవనిము సరపీరుహాలోచనయుకా వనంబునకా, ౩3౫% ! రివ 

చ. పెనిమిటితోడ నుండందగుం 4 బెంపుదొజంగంగనంచు నీవు భూ 

పుని వరదానకాలమున6 4 బూనిక వేండంగ లేదు సుమ్ముటం 

చనియెను; సాటి లేని మహి+మాథ్యు(డు రాజగురుండు *శ్రాహూణా 

ఘనముచిసూదనుం డిటుల 4 గట్టిగం జెప్పుచునున్న సితీయుకా. ౩౬4 152కి 

తే. ఛ్రవేపాదులనె తానుం 4 బరిథవిల్లి 

యతని తోడచె వనమున 4 కరుగం గోరు 

నట్లిదియె కాన నొమె క థయ్యుంబరంబు 

గట్టుకొను భఛావమేమియుం 6 గదలదయ్యె. ౩౭ 1ర్ల్లిశ 

ముప్పదియేడవ సర్లము సంపూర్ణము. 

3౮ - వ సర్లము, 

యుడు దశరధుడు వీకకు నారవీఠకలు వలదని కకను వేడుట. ద్రుధుం- 

చ. జనకజ లోకనాథుండగు 4 చక్రధరుండు రఘూ శ్లముండు నా 

థునిగం జెలంగుచుండియును 4 దోరపుంజింత ననాథరీతిం జీ 

రను మునిసంఘథధార్యమును 4 రాముడు చూడ ధరించుచుండ న 

జ్ఞనములు రాజు గాంచుచు వ+సంజ్ఞనిరీి నిటుండచేలొకో?. ౧ 152ర5్ 

క. చీ నీయీ బ్రదుశేలని, భూనాథుని దూటణి రార 4 బాగులుచు జనని 

సాగనమును చాని విని భూ,జానియు౯ దన ప్రాణధర్య4సద్యశ సుల పె, NU 

క తనకుండిన మునుపటి శ్రద్ధను దుగఖమ్మునం దవించి 4 తా విడనాడె౯క 

మను జేళుం డంత భార్యను గనుంగొనుచు౯ా వెచ్చనూర్చి 4 కడువగం బలిశె౯, 

సీ, ఈసీత వల్క_ల 4 మిట్టులు ధరియించి పోనంగం దగ దిట్టి + పూవుంోడి 
సుకుమార, బాలిక 4 సుఖముగ చెప్పుడు నుండంగం దగినది$యు గద యట్లు 

లౌట నీబాలిక 4+ యడవి నుండంగరాదు నుద్దురుం డిపుకన్న4మాట నిజము 
భూజాత జనకవమి$భు వ్రియకన్యక యిట్టి దుంఖంబ్లుల 4 నిష్పుడొంద 

"లే. నెనరిశే నపకారమ్ము 4 నెపుడుచేసె 
నీమె వల్క_లమును దాప్పీ 4 యిట్లు జనుల 

బా పహానొన అడు అబా వ్ 
1 చ్ర్రావ్మాణే ఫఘునముచిసూద నుండు ట్రాహృణంద్రుండు, 
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నడును నొక బీదమాాని కన్యక విధమున 

నిలిచి యున్నదింకేనుందు 4 నేను నకట!. ౫ 1529 

చ, జనకమహీశకన్య యింక 4 సత్వర మోకోకినంపు(జీర వి 
చ్చి నృపకుమారికా ర మృదు4చేలములకా భకయించు (గాక యా 

వనితయు వల్కాబంబులనె 4 వారక దాల్స్ వనంబు. జేరంగాం 

జనునని మున్ను నేం బ్రకిన 4 సల్పినవాంకను గాను దుర్త్యతీ!. ౫ 1529 

UK . కావున వస్తాలంకృత, యు వె భననములర మంచి4వగు వస్తువులక్ 
అ 

దడా వలచినన్ని 7౫ కొని, పోవుంగాకడవి కింక 4 బొలంతీ! వినుమా!. ౬ 1580 

న్స, బ్రతుకంగం దగేను 4 వసుధ నాకుకా మృతిచెంతం జేరినది యీస్థతిని గన్న 

చేను నీకోరిక 4 నియమంబుగాం జేయువాండ నంచును జేసిశనాండం ట్రతినం 

గూారంబుగా నీచ్చ 4 కోంత వజ్ఞతచే నాము నగవికీల 4 జేర్చునట్లు 

భరతున కభిసేక 4 వై భవంబును చేయునట్లు నింశేమిచే4(యంగం గలను 
తే. వెదురు. దత్చ్పుష్పుమే కాల్చు+విధిని మామ 

స్ట పశిజ్ఞయ కా ల్చెడుం4గన నిజంబు 

పాపబుద్దీ! కుజాతి' నా4సట్టి రాము 

డించుశే మపకృతిం 'జేసెళనేని మున్ను. ౭4 1581 

క, జనకజ నిట్లడవికీ బం,స నది యొనర్భిన యఘంబు 4 వనితా! యేమై 

నను దొరకిన టే! చెప్పుము ఘనమృగలోచన యుగాభిళకాంతయిది సుమో!.౮ 

న్స్ మృదూళీల జనకజ 4 మిక్కిలి పతిభక్తి గలది యాూలాటి యి4క్కాంత నీకు 

చే యపకారంబు 4 నిచటం జేయుచు నున్నదో పాపవుతి నీకు 4 నొక్క రాము 

నడవికీం బంవీన 4 యంతనె చాలే! యిద్దియె నీయాత్త్య 4 యంతదనుక 

నుండునో యందా(క 4 నుకుతరనరకంబు లనుభవింసంగం జూలు 4 నధికదుఖ 

-జే. కరములగు పాపముల నింకం 4 గడలి చేయ 

నీకు నేమి పృయోాజనం4బో కదా యిం 

శీవి యనుభవమునం గాంచ + నెంచితొక్కొ.! 

'మొజటుంగంజూలను నేనింక * నేమి యందు, ౧౦ 1588 

అభిపే.కమునకయి 4 యప్పుడిచ్చటికి నాతనయుండు రాం జూచి + తరుణి! నీవు 

నారచీరల€ బదు4నాలుగేండ్లుండుమా వనమున నంటి వే4నునుం ద్వదీయ 

వచనము విని యేమి 4 పలుకకుంటిని గాన నంగీకరించిన + యట్టులయ్యె. 

గాని వీశను గూడం 4 గానలకుం బంప నీవును గోరలే 4 చేను నొప్పు 

ఆ. కొనంగ లేదు సీతే 4 గూడ వల్క_లములం, గట్టుకొనుచునుండం 4 గన్నులారం 
గాంచె దీవ్రు నేను 4 గావించిన ప్రకిజ్ఞ, చాటి సీత నిట్లు + తగని పనుల. ౧౨ 

గై 

క, శ్రమ పెట్టుచు నీగతి. 'బా,పమునకు నొడిగట్టి నరక4పలముం నగనంగా 

ఫ్ 
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మవుతం గోకెదవని న్యాయము చెప్పుచు భూవరుండు మహాత్శుండంతేకా, ౧౨ 

కొ, పెనువగ చేడ్చుచు దుక ఖం,బునకంతము సుంతయెనం 4 బొందక మజియుం 

దనయుని దు;ఖుమువె6 గ ;మ్మిన నందుక౯ మునిగి పడియె 4 మేదిని నా_రి౯ా, 
యై 

మ, తనపత్నిం బ్రతిమాలుచు౯ా శిరమునుం 4 దావంచి కూర్చున్న య 

జ్ఞనకుం గాంచి రఘూ_త్తముండు వనవాఃసంబుకా దగం జేయనెం 
చిన చి త్తంబున నిట్టుపల్కె_ గడంకళా 4 శ్రీమద్ధరాధీశ | నా 

జననిం గాంచుము వృద్ధురాలు మజియు౯్ 4 సాధుస్వభా వాఢ్టయు౯. ౧౯ 
క, మిక్కిలి కీ ర్థింగాంచిన, ది కౌసల్య యటుగాన + నేమా త్రము ని 

న్నక్క_ఆ మాలిన పల్కు_ల, నిక్కడనే నిందచేయ 4 కిట్లున్నది సూ!. ౧౫ 1588 
చ. వరదుండ వీవు కావుననె + వాంఛిత మియ్యది నాది తీర్చంగా ' 

వరము నొసంగు జ్యేష్టసతి + వరి తేసద్దుణకీల యాట నో 
ధరణిప! నీదునున్ననను 4 దాను గనందగు. గాదె కాన శే 
నరుగంగ నన్నుం వాసి శ్రమనంది నిరంశరశో కవార్డి భోళా, ౧4 1589 

కే, మునుళపచునుండును మునువీ, సెనుదుగఖమ్మబు(గ దనుభవించియెటు (దో 
జననాథ! మిక్కిలియు! శ్ర్రేమును జూపుచు నేలవలయు 4 ముత్పా/ర్ధన చే౯ా. 

సీ పూజ్యుండవగు నీవు + పూర్ణకృపం జూప దగిన యీకౌసల్యం 4 దనయదు8ఖ 
మొందకుండెడు రీతి 4 నురుతీరసన్హానమున జూతువేని న4న్నును దలంచు 
కొనుచు నీప్రాపునం 4 గను జీవితంబును శ కృసమానరా4జవర ! నీవు 
తనపుత్రునిం గను4గొనం గోరు నీమెను వనికేను బోయిన 4 బహుళ దుక8ఖ 

తే, మున. గృశించి యసువులును 4+ బోవ యముని 

పురికి బోకుండునట్టులు 4 కరుణం గానం 

దగును నా ప్రార్థనమ్ము సా4ర్ధకము గాయం 
జేయ దగునంచు. జెప్పెను 4 న్యాయరీతి. ౧౮ | 1541 

ముప్పది యెనినినన సర్లము సంపూర్హ ము. 

3౯-- వ సర్షము. 
-ంధ్టుద్టుర "ముని సనగమనము నకు దళశరభు6 డనుమతించుట, సుమం త్రుండు రధమును చెచ్చుట. థ్రుధుం- 

క, మనుజాధిళుండు రాము వచనములు విని తానుం దనదు+సతులును సుతు. డ 
మృునినేషంబున నుండుట గని మూర్భమునింగి రట్టి + మ్లాపతివరుని౯. ౧ 

చ. పెనువగలొంది తాఘవుండు 4 ప్రీతి చెలంగంగం జూడండయ్యె చే 
ర్పున6 గనీయుకొ వునంబు వగపుం గని తల్టడమందుచుంట నా 

"తని వెతపోవునట్లు తగు 4 ధర్మము జూపెడు మాటం జెప్పండ న 
య్యును ధరణీళుం ఉొక్క_త్షణ4మిట్టు విసంజ్ఞత నంది యంతలోక్షా. ౨--1548 
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క, తనయుని నే తలంచుచు నిం, తేనరాని వెతేం గలంగి 4 యతులభుజుం డతం 
ఆ జూ అదు న కదం లౌ అలా జం 2జి? డనుకంప మోజు నేడ్చెను, దనకృృత్వములం దలంచెం 4 దద్దు2ఖమునక౯, 3 

. నేను మున్నెన్నియో 4 భేనువులకు వత్సములకు సంబంధము 4 గలుగకుండం 
'జేసయుందును; లేక 4 త్నీతెం బ్రాణికోటిని హింసించి యుందు న4శళ్లేను జేసీ 

యుండుట నాకిప్పు 4 జొదవెను బుత్రదు- ఖంబంచుం దోంచెడి4+గాయమెన్నం 
దన్ను. గల్పించిన 4 డై వకోర్త ము నన్ంచినలాని నీ తాను న+శంపండట్టి 

శే. కాలమే రాకయుండినం 4 గౌయమును డ్య 
జించి ప్రాణాళి పోవదు 4 సిద్ద మిద్ది 

కాన స శేయి యివిధిం 4 గొ గాణటియంయగనం 

జేసినను మృత్యు వేమొ నకా 4 జెందనకట, ౫ 1545 

cm 

చ. అనలునిరీతి వెఇైడు వ్రీశ4యాత్త్య జుం డీతండు సూక్మువ నృస్త్రముల్ 

నునమున నించు శేని యను4మానము లేక త్యజించి కొనలో 
మునులు ధరించు చీరలను 4 మోూదమునకా ధరియించి ముందును 

న్నను గని ప్రాణపంచకము 4 నన్నెడం బెిొయదిదేమి చిత్రమో. ౬ 1546 

లే, ఇట్ట మోసంబు పన్ని తా 4 నెంచినట్లి ॥ 

కార్యమును సార్థకము చేయం 4 గడంయచున్న 

కై కకొణికయి మాత్రమే 4 కడు వ్యధలను 

ష్య ప్రజలిటం గాంచుచు+న్నార లకట! ౭ 1517 

చ. అని వినిపించి బాప్పవిహి 4తొశీ యుసండయి రామ! యంచు న 
జ్ఞనపళతి యొక్క మా త యని 4 సాంద్రతరంబగు దుగఖమొంది ప 

ల్క_నె యటమో౭ద నించుకయు 4 గానక శ కని నూరకుండె నొ 

క్క_నిముస మట్టులుండిీ యు ద4గం చెలివొంది సుమంత్ర ( గాంచుచుక,. ౮ 

కవిరాజవి రాజితేము 

కనులను బాప్పుము 4 గమ నిట్లను 4 గాఢ రయంబుం దశీగం జనున 

న్గ(నికరమొప్పెడు 4 'చారురథంబును 4 సంతసమాయంగం 4 జాలిన చా 

నిని గొని తెమ్మింక 4 నీవె వెనం జని 4 నిశ్చలభాగ్యు వి+నీతుని 'వే 

కొని చని చక్కగ 4 గోసలచేశపుం4 గుంభిని కవ్వీల 4 గూర్పందగుక౯ా,౧౦ 

సీ, జననియు జనకుండు 4 సాధువు వీరుల తనయుని వనమున 4 కనువుచున్న 
వారు గదా గుణవత్పురుషులకిట్టి ఫలము న్యాయ మొకొా? యీో4ఫలమెవారి 

కగునంచునెంచెద4ను గనుక గుణములే వలదని పల్కె; నవ్వుల సుమంత్ర్రు+ 

డతనియాజ్ఞను గొని$యతికీన్రుమునంబోయి యరదంబుం గై సేసి|యశ్వములను 
ఆ, బూన్ని కెచ్చి కనక్కభూవీ.తమై మేటి 
 ఘోటకముల బూన్ని + కెమరు మిగులు 

‘ah 
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నట్టి యరద మిదియె 4 యాయ త్రమయ్య నం 

చవతండు నై మొగిక్చి + యర్హ రీతి, ౧౩ 1550 

క, మనుజేశు తనయునకుంజె,ప్పెను; దశరభుం కంత వేగ 4 వీలివించెను గో 
శనిచయగ్భపహమున నల రెడు ధన నాయకు చేశ కాల4తక్వే ప్పవిదు౯. ౧౩ 

క, వెలుపల లోపల శుద్దుం, డలఘుగుణాన్వితుండు నగుచు 4 నాతండు పురి౯ా 
వెలయు సమ _స్తపదార్థం,బుల మూల్యము లింత యనుచు 4 బోల వచింప౯. 

చ. నరపతి వానిం జూచి నృహనందన నీత యరణ్యనీమం గా 
పురమును జేయంగాం దగిన 4€భూరి భయంకర కాల మెన్ని య 
_త్తరుణికి ను త్రమాంబరవిళతానము మేలగు భావణంబులకా 
ద్వరంగ నొసంగుమా వని నిశనాసముచేయం జతుర్హ శాబ్బముల్, ౧౫% 1658 

క, అనిపలికె; రాజు నానతిి ధనగృుహూమున కేగి యతండు 4 తగిన విధమునళా 

"తే. ఆసుజాతేయు వనికి? బశయనమునేని 
శా స్త్రరీతినిం దగు తేన 4 సకల గాత్ర 
ములను బహువీధభూవణథ4ముల నలంక 

రించెం జ్మిత్తంబుగాం దమిశథీమించునట్లు. ౧౭ శ 1ద్ర్ర్ 

న, కొలంబునక్షా దీళ్ష 4కరు( దుదయించుచు. దనమయరాఖాళి గగనము నలగధం 
'చేయుచందంబున 4 సీత్రభూపషణములం ౫ చేసికొని చక్క_4గాం దదీయ 
కాంతుల నలరించెం 4 గ మ్రసౌధంబునుు దరవాతం గాసల్య4తేనదుస్ను వను 
నల్పకార్యంబుల 4 నాచరింపని దానిల గరముల విగిమోణ( 4 గాంగిలించి 

తే. శిరము మూర్కొని కులటలౌ + స్త్రీలు భర్త 
లడిగినవి యెల్ల నిచ్చి య$త్యంతమెలమి 
గారవించుచు నుండిన. 4 గఫ్టృ్రకాల 
మరుగుచెంచి యాపదవియు 4 నణంశిపోవ. ౧౯ 1556 

OX . సపెనిమిటుల లెక్క చేయక, మనములం గోప్రంబు. బూని 4 మొటలం దూలం 
గను జేయుదు రాదినిసుఖ,మునుగాంచుచు మగల బ్రికి4బూ*నికొలుచుచుకా. 

క, అదనున నిస్వాదులు నా,పడ లిసుముంతలుగ జ న 4 వచ్చినచో వా 
VQ 

రి దిగకా నిడుతురు ననితేలుకీది నైజ వముసత్యమాడు4 కు తద్ధితమా, ౨౧ 155ఏ 
లొ + మనసులు పలుమాబు 4 మాబజుచు నుండును వాంమనస్సుల4పస్టతి యిది[ద్రు, 

యని యజుంగుటక స్టమఘ దా యకములగు కార్యంబులని జేయ గడం గు చుం తలంపులట్టివి యయి 4 త్గ నుండువారల (ప్రేమయు స్థరముగా + దేమొశ్తాని . 
fe 



అయోధ్యాకాండము ఆ దిగా సర్షము, 41 ce 

తణము లోపల మాతి4సనుని పోవును "నొప్పవంశంబుగాని యే4వకుసనై. 

శే, మునుపు చేసిన యుపకార4ము నుజీ విద్య 

యగ్నిసావ్నేగ గ్ర హియించి+నట్టి మాట 

యంబరాదుల నిచ్చుట + యాదియైన 

చేవియేగాని వారల 4 వానయములకు, ౨౨౪ 1559 

కే, ఇంపు గూర్ప్చుంగంజూల విం+కేమటన్న 
ధనమె వారికి హితము హృ+నయములెంతొ" 

ఇవపలములు సుమ్ము; వంశె ర ర్రశసాధుళీల 

మున జెలంగుచు సూనృతే4మును బలుకుచు. ౨౩౨ 1560 

క, గురువుల యుస దెశమ్మును, వరుసం బాటించి శాంతి + భానిలి తగు న 

_త్తరుణులకుం బలీవ్ర లేలకుల బరమప వి త్రృచుగునట్టి 4 వస్తువు పతియే. ౨౮ 1561 

క ఒపలెవ్వరు గారు సుమా, వరవితి సావుత్రుండి డ్తండదు + పవ్రాజతుండై 

పరలొనని సంశయింపకు తరుణ! గతధనుంజెయైన + ధనయుతు.డై నళా, ౨౫ 

క, నీవీతని. జూడుము పర, బై వముగా ననుచు మిగుల 4 ధ ర్యార్ధహితం 

బై వజలునట్లు పల్కిన, “సావసుధాతేనయ యెన్ని 4 యశ మనసునకొ. ౨౫ 

కం తనయెదుట నున్న య త్రకుం, దనకరములు మోడ్చి ప పలికె4జః నారార్టీ! విరా 

రనువుతి యిడినట్టు లె నేనొనరించెద సంశయంబు 4 నొాందకు. డింకకా. ౨౬౦ 

క, పెనిమిటి యెడల న'ెవ్విధిగ నడుచుకొనవలెనొ తెలియ + గల్లితి మున్నే 

వినియన్న దాన, దుర్మతి, వనితలతో సాటిచేయ + వలదింక నార్యా!. ౨౭4 

క. జలజారినుండి తత్ప్రంభ, తొలంగి పోకుండునట్లు 4 తొలంగను ధర్మం 

బులనుండి నేను సుంతేయు6 బలుమాటలింకేల నాకుం + బతియే వారి నూ!, 

వీ వాయింపనేరదు 4 వల్లకితంత్రులు లేనిచోం జక్క ౦బు 4 లేక యున్న 

నరదంబు పోవ ద+ట్లాత్మజ శతమున్నం గాంతు₹కో లేనిచో 4గలుగదునుఖ [డు 

మంగనకుందం డ్రి 4యెహి పేకమునునుంతయొ సంగుందల్లి యున క్లై4యొసల సుకు. 

మితముగా వాసు స న4మితేముగా నె హి కామువీ. వీ కంబులనిచ్చు$ మోదమలర 

కే, భర్త, కావున నవ్య తె 4+ పతిని పూజ 

నలరం జేయకయుండు నిశయస్టిమలపథము 

ననుసరించియె యున్నదా4నను నుణి యును 

ధర్మములను బతివుతా 4 తతులవలన. 30౪4 156% 

1 నకుఖం నకృతం విద్యా నద త్తం నాపి సంగ్భ్కహం, స్త్రీణాం గృృ్దాతి హృదయ మనిత్య 

హృదయా హీ తౌ-.అనియాలము. ద _తమనలగా సమాన పూర్వక వస్తా భరణాది దానము, సం గ హా 
అ 

మనంగా నగ్నిసాతీక పాణి గృహాణము ఈయర్థమే స పద్యమున సంగ్రృహముగ నున్నదని యొణుం 

గందగు. 
ఇ 



114 ఆం ధ్ర కశ్రీమద్రామాయ ణము 

ఎల 

విని యున్నదాన ష్టం: బని వేళుం బొందినట్ట 4 యాయాధ ర్రా 

ఫీని సెజి/గి యున్నదానను, గనుక న్నేనేల భం 4 గాంతు నవవముతికా, ౩3౧ 

పరదై నము ప్రాతెశుణడా, తరుణులకగుంగాదె? యనిన 4 దాశొంతమునకా 

బకిపూర్ల యాట దశరథ, వరపల్ని మహీాజ యిట్టి + భంగి హితముగ౯-, 3౧4 

పలికిన పల్కులకా వినుచు. 4 బట్టి చనుంగద కానకంచు ను 

జ్ఞ ప్రలముగ నున్న దుగిఖమున, 4 ా నకిదా పతిభ కి యిట్టి బె 

సులలిత నున్నవోదమునం, 4 బొక్కు_చు గన్నుల నీరునించ; ము | 

క్కి_లియగు ధర్యచి_త్తము న4క్ళత్రిమభావము గల్లు రాముండుకొ, 3౨4 1570 

1 ఎల్లతల్లులు గొల్వ + నెసణ తల్లిని వలగొని యంజలిని బట్టి + యనియె నిట్లు 
తల్లి! దుఠఖంపకు 4 ముల్లమునందు, నా *తండ్రిని జూడుము 4 త్వరగం గాన 

వసియించు కాొలంబు4పరిణతమా, నీవు నిదురించుచుండ. దొ4మ్మిదియునై దు 

సంవత్సరంబులు 4 చను నివన్నియు నొకరాతిరిడై న నిశ ద్రవ లెం బోవు 

"లే, నంత నిచ్చటి కరుబెంచి + యా _ప్పయుతు(డ 

నయి సమ్మగృనునోరథం 4 బలర నున్న 
నన్ను జూడంగం గలవని 4+ యన్నిఏిషయ 

ములను గు స్హముగా బెల్పు 4 పలుకు బలికి. 5౫% 15171 

ఆ, ముదముమిోజి నతండు + మున్నూటయెంబదిమంది తల్లులను వి|మర్శనముగ 
వేటు వేజం జూచె 4+ వెలందు లవాగరును, దనజననిని బోలి 4 వనటం గుంద, 

క, కనుంగోని రాముడు వారలు, కనియెం బ్రాంజలియు నగుచు 4 నతిశయధర్శం 

సీ, 

బునంగూడ నట్లు మిరలు, వినుండీ నా ప్రార్థనమును 4 వితత్య్రేమ౯ా. 3౭ 

ఒక్క_వోటనె కూడి 4 యుండి యాడుచునుంటంగాని యజ్ఞ కెశేతగాని యెది 
జ ల య 

యే నపరాధంబు 4 నేను జేనితినేని యద్దాని శమియింప 4 ననుమతింప 

నలయు చే సేలవందు4వా౭డ నికంచనె; ధర్మయు క్ష కం౦బుగం 4 దగినవిషయ 

మును గూర్చి యాడిన 4 ముద్దుపల్కుల విని కోకోపహాత చేతసులను వారు 
తే. కుంది; *రంతటం శా .ంచశకుని గళస్వ 

ఈ 
నమునకుకా సొటియా గళథనావ మడర 

వార లేడ్చిరి యాతని + పల్కులు విని 
వనికి నిక బోవుంగద యీతీం + డనుచుం దలంచి. రం. 1514 

మురజపణవమేఘ+ములు మొదలగు వాద్య 

_నిస్ప్రోునముల వెలయు 4 నృపుని సౌధ 

మడ కు. 

1 మారృమభ్యే2_తిసక్కృతామ్ - అనిమూలము. ఆతిసక్కతామ్ మాత్ళభిరితిశేషః అనీ. 
హేళ్వరతీ ద్ధలు. 2 పశ్యత్వం సితరంమమ-అనిమాలము. త తాసాం సన్నాదః. క్రైా,0చీనామివ 

జ 



అయోధ్యా కాండము రం సర్గము. 415 

మప్పుడ యె జనము 4 లకిదు?ఖమున నేడ్చి 
శై కం దిట్టం దత్చ ఏ4నాకులంబు. ౪౧ 1515 చ లు 

ముప్పదితో "మ్మిదవ సర్లము సంపూర్ణము. 

రం వ సర్లము, 

యులు. రాముడు వనవాసమునకు( బ్రైయాణమగుట. చుర 

కం తరువాత రామలక్ష్మణ, ధరణీజలు వై మొగిడ్చి 4 దశరథప్పథివీ 
వరు పదముల బట్టి నమ్కస్క_రణముం గావించి జనని4జనకునిం గొలువ౯. 

చ. తరుణము గాకపోయునని 4 తద్దయు దీనత దోయం జుట్టునుం 
దిరిగిరి ధర్ర్యవే త్తయు మ+తిస్థిరతంగను రాముండంత నా 
ధరణిజు లత్షుణు౯ వనికిం 4 దాం సొనిపోవలోం దండ్రి వేండి యా 
తురపడు తల్లిని౯ విడిచి + దూరము పోవంగ వచ్చె నంచెదకా, ౧౪ 1577 

క, భునదుకఖమొంది దానా, గని మోహము నంతే్యమొ,క్కెం 4+ గడుదీనత న 
జ్ఞననికీం దోడ నె యాతీని యనుజుండును (మొక్కి పిదప 4 నాత్మ జననికికా, 

క, చరణములం బట్టి నమ్కస్క రణము గావించె; (మొక్కు 4 గారాబుసుతుక౯ా 
దరుణి కని దీర్థ్య బాహూన్సి శీఠంబు మూర్కొనుచు నేడ్చు4చే వెత గనుచులా. 

*చం అతనికి మేలు కోరినది 4 యాట వచించెను; రాముకల్లి లో 
కతతిని గాచుపొంటుం దన4గాడిలి పుత్రకు చెట్లు గాంచెనో 
హితమతియైన రాఘవున 4 కెంతేయు గూర్చెడు నిన్ను నన్నసం 
గతి వనికేగ నట్టులనె + గంటిని నేనును బుత్రరత్నమా. ర 1580 

| 

వ “సృష్ట స శ్రం సనవాసాయ స్వనుర క్త స్నుహృజ్జ్ఞ నే, రామే ప్రమాదం మాకార్ష 8 పుత్ర 
' భాకరి గచ్చుతి” అని మూలము, 1 ఖా కరి చృతిియనుచో సీతతోయహాడ రాముండు పుష్పితేకానన 
ముల జూచుచు నాపారఐశళ్యమునం బోవుచుండ అనియు, ప్రమాదం మాకాన్ష 8 రాకుగనునసాం 
దర్యము నీచిత్తీము నాకర్ణింస నీ పతని రత్నీంచుపనియందు. బొమాదము నొందకు మనియు లేక 
రాము6 డడవికిం బోవుచుండ నతండు పోనీయని పరాకున నయోధ్య యందే యుండకుమా యనియు 
నర్థాంతేరమని గోవిందరాజులు వ్యాఖ్యలో నూచించిరి. 

“సృష్ట స్త్వం రామ కై ౦కర్యార్థ మే పుట్టింపంబడినవాండవు. “వనవాసాయి రామసహాయ 
పృయోజనమునశే నాకడుపున నీవు పుటితివి. అట్టి నీ విపుడడవికిం బోదువేని నీపుట్టుకకుం బృయో 
జనము సిద్ధించిన దగును. “రామే (సృమాదం మాకార్ష 8 భాకరిగచ్చతి? రాముడు ఫోవుచుండ నా 
తని గమనవిశేషమందే చూపు నుంచితివేని దాన సేదియేని కీడుమాడి యతనిని బో౮గొట్టుకొనవలసి 
పచ్చును గాన చుమాద మొందకుమా యాని తనిశ్లోకి, 

ఈ యర్థములు వచ్చునట్లు ఇందు మూ౭ండుపద్యములు చెప్పయిడినపని పాఠకులు గృహీంష 

సలయు. 
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ఆ. దీనికాజుశె నిన్ను 4 దేవుడు పుట్టిం చెం 

గాన రాము డటవింథశీగల విచిత్ర 

ములను గనుచు6 దనదు 4 లలనతోం బరవళు. 

డగుచు. బోవుచుండు 4 నతని నీవు. ఈల 1581 

క. కనుచు౯ దద్గతీ సౌంద,ర్యనిహి తనుతివగు చు నద్ది + యాకర్షింపం 

గ నతని గాడు పనిలో దనయా! యేవుజక్ ముక క్యతేజినే నీవలా, ౫ 

. అనఘా! రాముకు రాజ్యా,దినిఖల సంపవలుపోయి 4 దీనతం గనినకా 

ఫఘనసంసదలకా డెంగిన, విను మోతండె శరణనుగును 4 విధిగా నీకుకా, స్య 

క, అనుజుం డన్నకు లోంబడు, టనయము సత్పురువు సముద4యా చరితం బై 

తనరాకు ధర్మ మిజ్ఞగ,మున నింతియకాదు దానమును ముఖరతియుకొ, ౬ 

క, అనిళో చేహము వదలుట,యు నినన్ని యు మోకులమునశ4కొగి యోగ్యములై 
తనకు సనాతనకాలం,బున నుండియె నచ్చు SED ఉములె పు త్రమణే |, 

క, తనువే వదలం నఅసిీన్క పనీ యొక క_టం చా _ప్పమైన6 4 బరమ వ్రీతిం 

గని యట్టు వేసి శ్రీరా, ముఏ గావ్రమటంచు. బలికి థి ముద్గుతనయుండుక్. ర్య 

లే తనయన్న తప్ప సెద్దియుం దనక వ్రియనునుచు నాత్తం 4 నలంచు శుజ్లి యా 
తనితోడం బొమ్ము "పొమిత, నన్ పలువుటు పల్కి. 1 మరల 4 నాతనితోడలా. ౮ 

క, తనయుని వునస్సు చంచల,కను గాంచునొ వననివా స+కరుణమ్లునం ద 

న్నును దండ్రిని నగరంబును, దననుది స్యరియించియ ను చుం4దగనిటుప ల్కె౯, 

"క, కనుమా రాముని దళరథుం, గనుమా మేల్ తెలి న జనక ప్ర భుపుత్రి౯ 

గనుమా యయోధ్యను నటవిం జనువయథాసుఖముగసుత4స త్తవముయింకళా, 

ఆలీ 

* సుమిశ్రాగచ్భ గచ్చేతి;పునగిపున రువాచ తేమ్-అని మూలము. గచ్చగచ్చేతి వీప్టయా 
సుమిత్హాయా అపి రామానుగమ నే మహానాద రోద్యోత్య తే. ననవాసే పితృమాతృనగరస్న రణే మన 

శ్చాంచల్యం భవిష్యతీతి ధియా తతె9వ ప్త్తాది చుతినిధిం కబ్చ యతి. అనువ్యాఖ్య ననుసరించి 

యీసద్యము వాయయిడినదని రొబుంగునది. 

+ రామం దశరథం విద్ధి మాం విద్ధి జనకాతీ జాం, అమోధ్యా మటవీం విద్ధి గచ్చ తౌత 

వ్రాసిరి, ఈ 

పద్యము న 3 బనిష్థములగు 'నాయర్లము లన్నియు నిమిడి యున్నసని యెటుంగనలయు, ఎట్లనంగా: 

రామునిన్ ఆల; ముదం ్ రుని దకరున్ఎదకరళుని గా. నన౯గాందం డ్రి నిగాా,కనుమా= తెలిసికొ నుమా, 

జనక ప భుఫ్పుత్రిన్ =సీతేను, నన్= =నన్నుగ్కా మేల్ కెల్విన్ =చక్క ని తెలివితో, కనుమాతెలిసీ 
కొనుమా అటవికా=అడవిని, అయోధ్య ను=అయోధ్యను గా (భోగస్టానము గా), కనుమూజతేలిసీ 

కొనుము సుతీసత్తీమ = ముస్పలకొడుకా! ఇంకకా, యభథాసుఖమేనకా=సుఖముగా, చనును= 
పొమ్మా నాయనా! రాముంజే “సకం దండ్రి. సీల్ తల్లి, అడవిరే అయోధ్య కాగలదు. కా. 

బట్టి మనస్సున దుగఖమొందక రామునివెంట( బొమని తాత్చ్సర్యము. మజటీయు దళళబ్బమునకో సథీ, 

యని యర్థము, (“దన పశ్నీ విహంగముక$ఃి” అని సాలాయుధనిఘంటువు, ప్రకరణబలమున నిచటం 

యఫాసుఖుమ్-అని మూలము. దీనికి గోవిందరాజూాది వ్యాఖ్యాతలు "సిక్కు అర్థములు 
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క. అనియె సుగుంత్రుం డప్పుడు, వినయవిదుండు గాన నెంతొ 4 వినయంబున నిం 
ద్రునకు౯ా మాతలిభంగిని, దనకరములు మోడ్చి పలికె 4 దశరథసుతుతో౯., 

చ. అరదము నెక్కు_ మియ్యదె మ4హాయశముంగను రాజపుత్ర! శ్రీ 
కరళుభాసంపదల్ పొదలుం4గాక రఘూవచ్వుహా! నీకు నింక ని 
య్యరడము నెందు. దోలుమని 4 యానతి నిత్తువె యందుం జే రుస 
త్వరముగ నిన్ను; నాల్లుపది4వర్ష ములేకన కాననుండనా. ౧౧౪ 1591 

బతీ యనంగా గరుడుంను దళకరసనుంనన౬ గా విష్ణువు. నాముని రోనిళ్ణువుగా శెలుంసము. వీతను 

మా=లక్మగా, కను=ఎ అుంగుము, కనుమా.అనువోట కను-మా. అని పదవిభాగయు. కనుము ఆనుచో 

మునర్ధము హల్లుపరమాట లోపించును. మాను ఆనుచో ఇన్ముతీము లోపించును. కాన ని సీఠను గొప్ప 
తెలివితో లక్షీ గా భావింపుమా. అట్రవిని అయోధ్య ను_అనయంగా భగనంతునకు నివాస సయోగ్య మైన 

పరవుపదముగా భో పొంప్రుయు. వత్సా! నీవు కడుం జి న్న వాడవు. కాబటి హోగప శక్రేకము నికంత గా 6 

డెలియబదు. రాముంయయన:ణగా అన్నయని యూహోంచి యిహైనుసాఠముగ 6 బున రింతువేమో? ఆను Re) 
శంక నాకుం గలదు. దానిచే నే నీ కీవాక్యము నుపదేధించుడున్నాను. రాముండు | కృీమహావిమ్లువు, 

నీక శ్రిదేవి. అటవి ఏకాంతనేన చేయుట కర్ష్హ్మమగు పరమపదము, కావున నిట్టిభాననతో సుఖము 
గా "హేమా యని దీనితౌత్పర్యము. మణీయు, 

రాముని-ద శరభుకా-కనుమా= ఈయి రువురకుంగల తారతమ్యము నెణుంగువము. నక _ జనక 

చుపు (త్రిక్ -కనుమా=గుణములయందు మాయిరువురకుంగల తారతమ్యము నెటుంగుము,. అయో 

ధ్యగు-అటవికా-కనునూ = వానిరెండింటికింగు తారతమ్యము నెబుంగుము. అనయా దం డ్రైని, 

దల్లినగునన్నును, సుఖధామమగు పురమును నదలిపోవుచున్నవాండనే యని చలింపకుము. తం డ్రి, 

కోంకే _కృీరామమూ ర్తి మిన్న. నాకంశు సీతాదేవి నీమేలుగోరునది. అయోశ్యకన్న నడవియే 
చక్క నిక కైంకర్య మునకో చృేకాంక స్థానము, మటీయు, 

చిన్నికుమారా! లక్ష్మణా! దళరథుక్ వనికం డ్రిని, రాముని=ఉాడిగినవానినిగా, కనుమా. నకొ= 

నన్ను; జనక పృభుపు తి త్రిక ప భువసకం డ్రికిం బుత్తికగా, అనంగా కై కేయి పెట్టు బాధపెట్టి పుర. 

మునుండి వెడ సంపా భ్రర్తయు నుండక పోగా దం డ్రియింటికగి యటనుండుదానినిగా నెజుం 

గుము. అయోధ్యను, ఆటవికా - కనుమా, ఈపట్టణము రాముఒడు వెడలంగే నిర్ణనమై యడవికా 

గలదు. అని తెలియుము, అనంగా రాముడు ప్రరమ చొంటగనే సితండి డ్రి కుతినొందును, "నేను 

దం(డ్రియింటికిం. బోవునును. ఈప్పురిలో "నెపురు నుండరని తాత్పర్యము. 'సంతియశాదు. 

రాముని, దశరథభుక, కనుమా. నాయనా! అన్న రాముండు, తం డ్రై దళరథుండు. ఈయిద్ద 

తేని ' తెలిసి కొనుము, తండ్రియొద్ద నిచ్చానుసారము ఉండవచ్చును. అన్నయొద్ద న్థ౦డరాదు, 

స్ట్రమాదం పడుడువేమో 'జ్యాగ్స త్తే. నక్కా జనక ప్రభుప్పు త్రిక కనుమా, నేను దల్లిని, సీత వదినె... 

మాయిద్దలీని ెలిసికొనుము. నాయొద్దం (బృవర్తించిన ట్లన్న భార్యయొద్డ నడుచుకొందువేమో. 

చేహమునం బెల్ల 6 గన్నులుగా నడుచుకొనుమా. ఏమ్మా లేము ప్రమాదము నొందకుము. అయోధ్యను, 

ఆటవికా కనుమా. నీవున్నది పురము. మనయిధికారమునకు లోంబడినది. అకణ్యమో భయంకక 

మృగరాక్షసభూయిష్థ్రము. తండ్రీ! జాగరూకండవై ప్రవ్నర్తింపుమా, 

గ్రె 
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ఆ, కై కయాజ్ఞ యిట్లు $లేకద చేసెన, బాట జూగిలకీల 4 యందు నొక్క. 

దినము గడ విపోయ+నను లాభ మేగాన, నిపుడె దానిం దీర్చ 4 నేగవలయు, 

క, అనె సీత యత్తే యిచ్చిన, ఫఘునవస్తాభరణములను 4 గై కొనుచుం దా 
ల్చినదాట నుదిం దమింగని, యిన కాంతినెసంగు నరద4మెక్కె_ం దొలుతకా, 

చ. కనకవిభూపి.తం బనల4కాంతిసమాన మయూఖమైన స్యం 

దనమును దాని రాముండును 4 దమ్లుండు నెక్కీరి వేగు మాను యా 
జనక జకాననస్థితిని 4 జక్క గణించుచు భూవణాళి వ 

. 'శనిచయ నేంతకుం దగిన4చందమునం దగ నిచ్చె నామెకు౯. ౧౫ 1594 

కే శౌనయుల “కాయుధజాలంబును గవచంబులను ని నిచ్చె 4 బూనీిక నశ్హు 

వమనుజేనశుం; డంత సారధి,యును ముంత్రియునె సువుంత్రు,4డుద్యమమల రక, 

నీ భూజూతకిచ్చిన 4 భూవణాంబరముల రామలక్ష్మణుల యు ద్రామకన 

ములను దివ్యాయుధ౦4బులం, బుస) గుద్దల రథమధ్యముననుంచి 4 రవమణితోడ 

సవాజులిద్దజు లస్మత్స ్యందనమెక్కీ న. గని వాయు వేగంబు4గాం జనియెడు 

శ్రే ఫా శక్షముల నద4ల్సి యతండు / గట్టిగాం దోఆ రాముండును 4+ జాల కాల 

శే, కటవి వసియింపం బయన మై త యనుగ నప్పు ' 

డాయయోధ్యయు ఘోటక+పహా స్థిముఖి 

ములును జానపదులు 'బెను౪ళమూర్చు మునీంగి; 

రంత నప్పురమున నున్న 4+ యఖలజనులు. ౧౮ 1596 

క, మనసులు కలంగంజేయం,గనేమియును దోంపకుండం4గా నింద్రియముల్ 

వనటం గుందంగ శ రాముని వెంట జనంగ నప్పు 4 పూనిరి శ్వరతో కొ ,౧౮౪ 

. మదకరుల్ చాల సోనుక్వ ఫీంకారముల్ చేయంగం బరితేపిం$ చెడు మనసుల 
నటు నిటు పరుగెత్త౪వాయముఎభూపషణంబులు య్రోగు చుండనళీప్పురముభూరి 

శబ్రమయం బయ; 4+ సత్వర మాపారు లర్భక నృద్ధము+ఖ్యముగ రాము 

నకంవాని దు8ఖమళథచెంతీయు. బిడింప ఘర్హార్డు -ెప్వేధిగా జలముల 

లొ 

ఇట్లు రామదళరథులను పదములను, మాళబ్లజనక్ళ పృభుపు త్రీ (త్రాశబ్ఞములను ఎ న్నెన్నిరీకులనో 

మార్చిమార్చి యర్భములు చెప్పియున్నారు. అన్నియాక్థ్యమయులు ఆపదములనే యిటం జేర్చితినిగాన 
నూహీంచుకొననచ్చును. కనుమా-అనువో లక్షీ పరమగు నర్థము కాసలసీనపుడు, కను-మా_అని పద 
విభజనము చేసీకిొన్సయెశల సరిపడును. మేళ శె తెల్విన-అనుచో చక్క నిజ్ఞానము చేతనే అని యన 

ధాఠణార్భము 'చెప్పుకొననలయు. నన్ను అనుచో మేల్ తెల్వికా - నక. ఆని పదముల విభజింప 

వలయు. 'దుశము లోేపించును. కవిచం్యద్రుండగ వాలీ క్ర అవేహిత్యాదిధాతువులం బ్రృయోగింపక 

విద్ధి ఆనుదానిం బ్రయోగించుట చక్క నిజ్ఞానముతోో శెల్చిస కొనుమను నర్థము తోంచుటకై యని 
మయెొజులగు నది. దాని చేకశ పద్యమున మేల్ తెల్వి నని ప్రృ్యయోగింపయిడియె ననియు నెజుంగునది. 

* తా న్యుషృకృమితేవ్యాని-అనిమాలము. చతుర్చ ళసనైషు ఏకడిససాపనయనమపీ. మహాన్ 

లాభఇతి.అను వ్యాఖ్యననుసరించి యిది వ్రాయయిడినడని మొ అుంగ వలయు, 
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కొజకుం బోదురొ యభ్భాంగిం 4 గొమరుమిగుల 

రామునింగూర్చి పరుగెత్తి 4 రాము నరడ 

మునకు బార్భ పములం గొందళజును బిజుందం 

గొండజును బట్టుకొని వ్రేలు+చుం డమిమెయి: ౨౦౪ 1508 

శిరములనె త్రి యానృ్భపుని 4 జ్యేష్టకుమా వని మోముంజూచుచు౯ా 

గరమనురాగభారమున 4 గన్నుల నీకు ముఖంబు నిండంగా 
నరదము దోలుసూతుని మెశహాస్నన మొప్ప గల గాంచి పల్కిరో bel 

పరనుకృ పాత్ర! గుజ్తముల 4 పనాములకా బిశంబట్టుమా యి౭6కక౯ొ, ౨౧4 15699 

. అరదము మెల్లగా నడుపు 4+ మందజుము౯ా గనువారమి మనో 

వారరఘువర్యన కము మశివోక్యక! యిప్పుడు తప్ప నింకనే 
తరుణమునందుం జూతుముకొ 4+ దాని నచింపగలేము మేము ని 

ర్పరసుతుసాటియా తనయ+రత్నము రాముడు కాన కేగంగా౯ా, ౩౨4 1600 

, జననీ మనం బ దెట్టిదొకా? 4 సత్వర మేలళలెకా చూర్షితంబుగా 

క నిలిచియున్నదీ మనసు$కాదగు నాయసకల్పితంబ్వె యి 
జ్ఞనకజ యేగుచున్నయది 4 ఛాయగలతిం బతితోడం గూడి కా 

వున గృతకృత్యయెొన దిదె + పూని పతి ప్రియధోర్య మెంతయుకా ౨౩4 1601 

. అట్టి ధర్మమునె యళహార్నిశమును బూని యున్నడార! భాను+ను గ కాంతి 

స్వర్ణ పర్వతమును 4 బాయని యట్టులో, యనఘు లత్మణా! మహాత్మ! నీవు. 
వ్ ్' Nass న నిరతము వ్రీయవాదియు నిిర్షరతుల్యుంయ నైన యట్టి $ భ్ర్రాతకుం చి తిం 

బరిచర్వ చయుచుందును, పరికింవం గృతాస్థయ నన 4 బర౭ంగుటదు వౌరా!, 

. ఇతని౯ వెనుకొని పోవుటుయు తపస్సు నుహాపఫలంబు 4 నిబె యభ్యుడయం 

బు తలంప స్వర్లమార్లము, కృతార్జుండవు సుమ్ము వేయు 4 నేలా పలుకుల్. ౨౬. 

జనహితు(డై చెలంగు రఘు+స_త్తముం దత్కులనందనుకా బ్రాయం 
బును గలిగించునాతనిని 4 బూనికమిోజింగ వెంబడించి య 

జ్ఞనులొగిం బోవ్రుచుండి తము4సాగంతమునం గల భావమంతయుం 

గనంబడం బల్కుచుకొ వమురలం4గా మనసొప్బమి నేడ్చిరందణుక. 92 1605 

మనమున గుందోచుం దనదు4మానినులెల ను దుగఖతాత, లె 
యం శం 

తన వెనువెంట రాంగ గుణ4ధామునిం బుత్రు ని జూచువాండ చే 

నని నృపుం డంతటం గదలి 4 హర్య్యమునుండి ప్రయాణమయ్యె; నా 

తనికి వినంబజె౯ వ్యధ ని$తాంశముగుందు సతీనినాదముల్., ౨౮ 1606 

ద్విరదము బంధించినవోం గ రేణున్రలు రోదనంబు 4 గావించుగతి౯ 

దరుణులు రాముండు కొనల, కరుగుట గనతామి నేడ్చి*రని దకరభుండుక, 
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క, మనమున దలంచి యట శృీంఘను। డాతండు రాహుఖగముశ గ, సీయించిన చం 

ద్రునిరీతిం "సండ్ వారలు, ననరుట నాలించి న్దోక్ర కశ వార్చి ముమంగచుకా, 30 

క్ష శ్రీమంతులడై. న దశరథ, రాముం డసమానధి రగ్ట$రాజితుం డగుట౯ 

హా మానిన లేడ్చుట. గని యేమియుంగలంగకయెపల్కె +నిటుసూతునితో౯, 

క. త్వరితముగ రథము. దోలుము, తరుణులు నెనువెంట రాంగంీదగదని సూతుం 

బురికొలుపుచుండ నందజు, నరదము వేగంబ పోవు4నని యా ర్హిమెయికా.3౧ 

క, నిలుపుము నిలుపువు యని చా,రలునుం దోలోలు మనుచు 4 రాముండును వే 

పలుకుట సూతుండపు డృప్పలుకుల శెండింటే నొనరు4ప నళక్తుండై. 39 

కే, మార్గమున నేవితోంచశే + మాడ్కి6 చేయం 
జాలకుంజె; వముహాచాహూు+శాలి రాము 

డరుగ రథగమనంబున 4 నడరు ధూళి 

జనుల బాస్పాంబుసి క్తమై 4 కాంతినొందె. 3౩ 1612 

వీ రాముండుబయలు జే4రంగంబాొరులుదుగఖమున నే సెద్భుచు ౦బాపషుథముల విడుచు 

నా ర్రిహోహాకారథనుప్పుడు సేయుచు స్పృహతప్పి పోయిన4శకైంతోొ సొమ్మ[చు 

సిల్లి ర; యటునిటు + చేపలు తో భింపంగదలుం దమ్ములనుండి క చ్రుమభువు 
కొటు చందంబున 4 గాంతల దృష్టులనుండి దుక ఖజనుయి 4 యొప్పు జలము 

తే, పాజి; (శ్రీనుంతుడా నృప+వరుండు నగర 

మంతయును రాము౭డేగుట 4 కా ర్థినొంది 

యేశచి త్రంబునం గుందు*కుటింగి వగను 

బడియె హతమూలవృక్ంబు4భంగి నిలను. 5౬ 1618 

క, రాముని వెనుకొని జనులా, భూమిోకుని దుఖమొండి 4 పొగలెడు వానిం 

దాము గని కటకటా! యని, శీనుంబుగ నేడ్చి రపుడు 4 ఇను దుకఖమున౯. 

క, హారామా! యని కొందజు హోరాముని గన్నతల్లి! 4 యని కొందటునుం 

బేరుకొని యార్చి మేడ్సిరి, పౌరులు శుద్ధాంతజనులుం 4 బరనూ ర్రులునై , 3౮ 

కే జనుల యా క్రో శముల విని 4 వెనుక దిరిగి 
శ్రాంతచేతస్సునం గుంది 4 వచ్చుచున్న 
తల్లి దండ్రుల గనియె న4ద్దాశరథియు 

వారిముందుగ వచ్చెడి + పారవితతి, ౩౯ 1616 

ఆ. పాశబద్దమైన 4 వాజిశిశువు తల్లిం గాంచుచున్నరీతిం 4 గా థర 
పాశబద్దుం కాట థీ స్పష్టముగా 'దల్లి, జనకుం గనక కాంచె 4 గన తుదలను, 

ఊఉ, యానము'లెక్కి. రాందగిన 4 యంతటివారలె యయ్యు నార్దిమె 
సూనునిం గాంచ. గాల్బమక + సొక్కు_చు వచ్చుచు. నున్న వారి దా 
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జూనుగ6 గాంచె శర్హ్యమును 4 సంతతముం గనయాలి దుఃఖమే 

కానని వారలయ్య నది 4 గాసిలం వేయ: దవీించు వారలక౯. ౪౧ 1618 

క, జననీ జనకుల నివ్విధిం గనుంగొని యోనూత! నీవ 4 కడువేగమ స్యం 

దనమును బోనిమ్హా యన్కియనుజ్ఞ్వ ని నిజెం బూరు పే మజుస్ట్రంథచే " రఘువరుండుకొా, 

వు. బరిగోలం గొని వ్రేయ దానికి సహీిం4పక౯ లేని దంతించ చమ 

ట్లురుదు[ఖార్జి తున న యప్పితీరు ల4థయోూ. యంచు దంఖంచుచుం 

న్వరతోవచ్చెడు రీతింగాంచి యపు డ+వ్వారిం గనక దుఃఖముకా 
భరియింపంగను జూాలండయ్యె. గరుణా4వారాళి తానాటచే౯, ఈ 1520 

సీ, దూడయం దతిదయం 4 గూడియుండుట నావు తదృంధనాగార+తల్ల జమున 
కతివేగ యరుడె దెంచుళీనట్లు కాస సలగ్ధ్రియుం దనయుని వై 6 గళ్లు శ దయ నరదము 

పోవ్రుదిక్కు_నకు వా4పోవ్రచుం బమునె ఇ E హారాను! నీత! 4 హాసుమి త్ర 

తనయ! యటంచు చెంశతయు చేడ్నుతో, వారికొందిన దుషఖమ్ము 4 నోష్వశేః 

ఆ. కనులనుండి నీరు + కాజంగా నటునిటు, తిరుగుచున్నతల్లి 4 మరలి చూచె 
సారెసాశె కపుడు 4+ భూరిదు? ఖమ్మున, రాఘవుండు; పిదప 4 రాడవరుండు.రసీ 

క. నిలునిలు మని బిగ్గజుగాం బిలిచెను రాముండు రథము 4 వే పోనిమ్హా! 

వలదియక నాలస్యిమ్మని, పలికెలా సూతుండు వారి4పలుకులు వినుచుకొ. ర్మ 

ఆ, నిలువ బోవం దోపళ కల చక్రముల యంత . 

రమున నున్నకరణిశని మునమూంగు 

చుండ నప్పు డూరశకుండె రాముడు పల్కె 

నతనితోడ నిట్లు + హితముమోట. ౮౬. 1628 

చ. మరలి పురంబుంజేర నిను 4 మామకవాక్యమురీతి. చేయక 

య్యిరదముం దోలితే మనుచు + నానృపవర్వ్యుండు నింద సేసినక 

సరభస మొప్పం బొరజన+సంతతి చేయి మహాధ్వని౯ మహీ 

శర! భవదు క్రి నేను విన4జాలకపోతి నటంచు. బల్కుమూా!. ౬4 1621 

ఆ. ఇట్టి యనృతమైన 4 నీవాడవచ్చును 

గాని యిపుడు వారు 4 గాంచు దుగఖ 

మును సహింపరాదు 4 కనుంగొనంగారాదు 

సూతయంచు. జెప్పుఠ4చొస్పు తెలిసి. ర౭ 1625 

క, సారథి యంతం౫పురజన, వారము రామాజ్ఞనొందు + భంగిం జేసె 

వారునములు చనుచున్నను, శ్రీరాముని యాజ్ఞ నూని 4 లీ మ్రమ తోలె౯ా.రళా 

వీ, అవరోధజనులంత 4 నారాముపలనొని వెనుకకు మరలిరై 4నను మనువ్యు 

మాత్రు, లబ్వారికి 4 మహానీయు విడిపోవం దరము గాకుంటచేయ4దనువ్ర లెట్లా 



థు క . 4 4292 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

మరలిన వేగాని 4 మనసులు గన్నీరుమాత్రము సుంతయు 4 మరలనయ్యె 
 నంతనుం త్ర లు రాజు4నటంగాంచియెవ్నండు సత్వరముగ రాగ ఉజనునటంచు 

తే, నీవు వాంఫెంతువో యట్టి + నీకుమారు 

దవ్వు వెనువెంట. జనరాదు 4 ధరణినాథ! 

యనిర్వి రాజును దీనుండై 4 యా _ర్థినొంది 

యంత? ద్రస్వ్పిన్నగాత్రుడై + యప్పలుకులు, ౫౦ 1621 

క, సకలవిధంబులవేం బొం,దికం గని యుండుటను వినుచు 4 దివిరి కొడుకుయా 

శ్రకు భంగమేల యని నిలిచి కనుంగొనుచుంజెం దనయు + స్త్రపరివృతుండై , 

నలువదియద సర్షము సంపూర్ణము, 

రగ షో వ సరము, 

॥ ౧ 

(చుడు రాముని సనగమనమునకై. యంతఃపుర స్త్రీలు శోకించుట. చ్రుతుం- 

ఒడ ఇన జు చ. పుకువమలలాముండై న రఘు+పుంగవుం డివ్విధి మాతృయు క్రుండై 
పరలౌడి తండ్రికంజలిని 4 బట్టి వనంబున శేగ రాజుతో 
మరలిన కాంతలెల్ల నొక4మాటుగ నేడ్చిరి సౌధమెల్ల న 

_త్తరుణుల యా_ర్తనాదములం 4 దద్దయు ఘూర్జి లె; నంత గాంతలుకా ౧ 

వీ దిక్కు లేకయె యతి4దినతం గని దుర్చలులగు నీయీజన4ముల శెవండు 

గతియు రతుకుండునై $ శ్రాలునో యానాథు( డలఠకాముం డవ్వున4ముందు నిప్పు 

డెటుపోవుచున్నాండొథయితరులు తీనవిాందమిథ్యాప వా దముల్4మి గుల జెప్పి 

నను గోపవుందక్ 4 జనులకు గోపంబు గలిగించునట్టి ప4నులను జేయ 

తే. శవ్వంరె నను గోపించి+శేని వారి 
కెలక చెర్చుచు దాను ద్ర4జలవితలతికి 

సమముగా గఫ్మములనొందు 4 సరసధిషణు. 

డచటికోపోవుచున్న వాం $ జేమిశగతి,. 98. 1680 

క. తన జననియెడల నెవ్విధృమున వ_ర్హిలుచుండునటు మ4ముంగని న 

చును రాముం డమ్మహోత్షుండు, చనుచున్నాం డెచటికో, విచారము క ౪ 

తే, కై క బాధింపంగా భూమి 4 కాంతుం డటపి 
కరుగుముని యానతీయ న4య్య్యాజ్ఞ్ఞ నెన్ని 
మనకు జనులకు రకుకుం 4. డనఘుం జాత . 

డెటకుం బోవుచునున్నాండొ 4+ యిప్పు డకట!, ౫ 1682 

కే, ఎంతవులతిహీనుండో మేది+నీళుం కార! 

జీవలోక వ్రీయుండ్యి 4 చెలలి ధర్మ 
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నిరతుండయి నూనృత వ్రత+పరుండయి తగు 

తనయు వనికంపు చున్నాం డి4తం డిపు డకట!. ౬ 1698 

క, అని యందటు నృప పపత్నులు, తనయుని లీ ₹ రామునెన్ని 4 తా మెడ్చిరి న 

తను బాసిన గోతతివలెం బెనువగ ఘోేవీంచి రొక్క_*పెట్టున నందుకా. ౭ 
శే. పుత్రకో కాభిత పుకౌ + భూవరుండు 

నప్పు డంతేకపురంబున 4 నతిభయంక 

రముగ గల్లిన యారోడనమును విని ని 

తాంతదుఃఖతుం డయ్యె న4 త్తణిని మణి యు. ౮ 1635 

ein అడవికా రాఘనవుం 4 చరిగిన చింతచే నపుడు హోశతలు వేల్వళ౪రై 5 జ్వలను; 
నగ్ను లద్భృశ్యంబు 4 లయ్య, గృహస్థులు వండుట మానికి 4 వ ప్రజలు పనుల 

విడిచిరి; సూర్వ్యుుండు 4 కడున్యసనము నంది ముందుగనస్తా ద్రి4జేంచెం; గరములు 

నాహారకబళంబు 4 లందుకొనంగ నెంచవయ్యె; గోవ్రులును | బశయస్సు దూడ 

"లే. లకు గుడుపవయ “బ్రథమపు+ తకుండు చెంత 

శేగుదెంచిననుం దల్లి 4 'ముట్టిరామం 
డడవిపాలయ్యె నింత నేమ4+టన్న చింత 
సంతసంబందదయ్యెను + స్వాంతమందు. ౧౦ 1686 

లొ అయ్వోకుకులజుండై 4 బుకుస్వమాపు(డై యలరు క్రిశంకువు 4 నవనిపుత్రుం 
జైన యంగారకుం 4 డై బుధగురువు లితరపాప గ్గ నా + వితకి, కొన్ని 
సంగంబునం, దృష్టి 4 సంగతి గొన్నియు వక క్రగతీరనొన్ని + వనజవై ర 

బొందియుండినవప్లు 4 పుష్కరమునం డారకలు కాంతులం చాని+వెలుంగకుండె 

"లే, గృహములును గాంతిదూలంగం 4 గానినొంె 

మజీయు నిమ్యకువను రాజ4మండనుండు కివి 
శాఖయందు జనించె న4కు త్ మద్ది 

ధూమసంనృతమయినట్లు 4 శో నింగి. ౧౨ 168? 

గ ఘునసంవృత పవనజవంంబునం బెనుసాగరము పొంగు+పోలిక శాాముం 

డును వనిేేగ నయోాధ్యయు(, 'బెనుచలవమునొందె దిశలు 4 వితతనమసులకా, 

ఆ. ఆనరింపంబడ్షినతీయట్లు కనంబడి, యాకులంబులయ్యె 4 నపుడు ఖేచ 

రములు.( దారకాళ్ములు మజేది మైనను, గాంతిలేనియట్లు 4 కాననయ్యె. 

చ, పురజను లెల్ల గారణము 4 పోలలలేకయె మగఖమొంది 3 

శ్వర భోజనంబునను 4 భవవిహారమునందుం జి _త్రమా 

పే ౦ ప వృథమజం లభ జనని నాభ్యనందత-అని మూలము. 

లి విజ యను నకు త్రము ఇమ్యాకుదేశనక్ను త్రము. ఆది పొగతో యహాడినదనుటచే రానున్న 

రాజమురణము నూ చింపయబడిగదే. 



పదమే, 

424 ఆంధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము 

తురకను గాంచడయ్యం గడు4దు?ఖపరంపరచేతం బొక్కు.చుకా 
బురజను తెల్ల వేళలను 4 భూపతి బేర్కొని మొటిమాటికిలా ౧౫4 1640 

క, ఎక తెగక యూర్సులను వే, విడుచుచు దుఖంచిరిట్టి $ విధమున జనుల 
మక గన్నీ రుముఖంబుల?, దకుపంగం బెను ఏథులందు. 4ద _త్రీజపడుచుక, 
క, తిరుగుచునుండిరి యంచె వ్వరికై నను గలుగకుంజెం 4 బరికించిన = మో 

దరతియె; శోకపరాయణ, పకులై యుండి రల గంధ4వహూుండుం బురిలోకా, 

వ్ చల్లంగా పిచుటం 4 జాలించె; నింపుగా శరికాన రాజ శ యె 4 సరనిజూ ప ర్త 

జెంకకాయుట మాని4$యుండెనుజగమె.: ని గల లినట్లుండెం,బు$ త్రులుజననుల 
చనుంబ్రాలు గోరక 4 చనుచుండి రతినలయందు భర్తలు తమ4కలరుచున్న 
యనురాగమును మౌని 4 రన్నదమ్ములు తను నెయ్యము విడిచిరి 4 నిజలజనులు 

తే. నొండొరుల~ ఎని దవమకు ముం4దున్న ప్రీ వీ తి 

విడిచి శామునినే పలు 4విధములను ద 

లంఛుచుండిరి. మణటియు సథమంచితవుతు 

లయిన క్రీ రాఘవుని పస్నిస్ధ 4 లందజిపుడు. ౧౯ 164 
చ. అతిశయకోక భారమున + నాక్రమితాత్తులు గాన నొక్కటకా 

మతివిభవంబు పోవుటను 4 శ్ష్రోధరవర్యము వై పెన వ్రాలనే 
గతిం జలీయింపం జూలక నిశకామము తాపము నందువారొో యా 
గతిశయనంబుల౯ వీడువ4గా నటం జాలకయుండి రంతీట౯ా. ౨౦ 1644 

చ. సురపతి లేనిచో నెటుల 4 మోణి సపర్వతేయయ్యుం శై ట్రాపులే 
కరహి చొణింగి వ్యాకులత, 4 గాంచు మహాత్ముడు రామచంద్రు, 6 డొ 
క్క_రుడట లేమి దుకఖభ య4కంపితమై కరివాబి సె నికో 
త్య రము జంచలించి పురతల్లజమెల్ల ధ్వనించె న నవ్వీధి౯, ౨౧ 1645 

నలువదియొకటన సరము సంపూర్ర ము, గ ౯ 

ర9=న సర్లము. 

చుడు దశగభుని విలాపము. శుభం 

చ. ననమున నేగుచున్న రఘ౫౪వర్యుని స్యందనచక్రఘట్టనం 
బున జనియించి పెళ్లెసంగు 4 భూరిరజం బదియెంత ఊాంకంగా 
ననగుచునుంజెనో మనుజ4నాయకుం' డాతండు నంతేదా(క దృ. 
వీని మరలింప కాత్త్మజుని 4 శ్రీ గుణమాన్యునిం జూచుచుండెం చాకా. ౧ 1646 
తన వ్రియసుతు నతిధారి, క్కు మను జేకుండు మిగుల భూళి థీ మార్లమ్మున దా YK 

1 స్నిగ్టులుజమి తులు . న్నేహిళులని వాడంబ పదము దుర్వికారము నొందింపంబడినయిీా 
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గనుచుండు దాక ధూలయు:, గనలయిడుచు నెయుండె. శ్రీ కి4గలిగించువిధికా, 

"జే. అంత రాముని రథధూళి + యన్నీ నోచ 

ea 

రంబు గాక యకంగిన 4 రాజు నా రు 

జయి విషణుంకునైె యప్పు 4 డవనీం బడియె జ 

నతని చె తృంగం గాసల్య 4 యతిజవమున,. ౩౨ 1648 
కుడిచేయి. బట్టుక్ కొనియెం, దడయక; దా ఛరతునంబె శ తమి గలచాటకా 

ఎ శమక యిం గక బట్టక, పుశమిం గనుచు బార్శసముందు4 బొందుగనిలిచెకా, 

నీతిధర్య ము ఏఖ్యాత సదాచార ముతిశయమ్ముగం గల్లు4నట్టి రాజు 
తన సవ్య పార క్టింబు$నను ని నిలుచున్నట్టి కై క కను ౫నుంగని 4 వ్యాకు లేంద్రి 

యుంశయి వచియించె 4 నోదుష్షచాం.!! శ క మువంగాళిం 4 దాకవలదు' 
నిను. జూడ నేనొచ్చి 4 నీవు భార్యవుగావు ఘనకు బంధుత్వుంబు 4 గనంగలేదు 

.నినుం దమిం గొప్పీ జీవించు 4 జనుబశేను 

టబ్రభువుం గానట్టి వారు సే4వకులు గారు 

నాకు; గవలమన్థాశ 4 నీకు. గలదు 

ధర్మ్మరతిలేదు గాన ని౯ 4 ద్వరవిడివెద. ౭ 1650 
పరిణయ మాడితీవు ననుం 4 చానకుసాశ్నీ గం గాన భార్య నే 
నరయంగ నెట్లు కాననుచు 4 నందువెయేమొ దురాత్తురాల! నీ 
కరము గ్రహించుటన్నికిం దశగకా బ్రియమారC బ్రదక్నే ణంబుగాం 

దిరిగెశునట్లు చేయుటయు' ¢ దెంపు? శేసికినై న E నింకా. 2౪ 1651 

వీనివలన నాకు 4 జూనుగం గట్టిన, యివాపరముల కెల్ల 4+ నిపుడ విడిచి 

నాడ న పీళంబు 4 బోడి డు చుట, వలన గీ చల్ల 4 వదలినాండ. ౮ 

ఆముప్ని కంబు వదలుట, జ మహీం బరనూర్థమొ కటి గ సిద్ధింపంగ నె 

నేముమున 'చేయందగు శుచి హపోదూదులల6 "కేయనిన్నా 4నోగి సాడియింక౯. 

భరతుం డక్షయముగ నీ, ధరణేరాజ్యంబు నొంది 4 దా ముదితుండై. 

పరగునయె. బిత్రక్థము, భరతుం డొనరించు కృత్య4పటలం బెల్ల౯. ౯ 1654 

ననుం చేరకుండు. గాకని, నునుజేళుండు పలుక బట్టశమహి వి, మహో ర్రిం 

గని స్తుక్కి. ధూళి బ్రుంగిన, మనుజాధిపు లేవనె శ్రీ 4 మరలె నతనితోకా. 

అనుతాపము నొందెను విప్రుని దానై చంపినట్లు 4 పూని జ్వులను డాం 

కినరీతి. గరమునకా ధర్మ నిబద్గాత్తుండు సుతుని 4 4 మానిం దలంయచుకా. ౧౧ 

అడుగడుగున కు వ్రిశయాక్ర జు 'నరదంబు వడి నేగినట్టి త+వలను మరలి 

మరలి చూచుచు హోజ4మంసేనుం డెంతయు స్రుక్కుచు గృస్తుయడ4నూర్వురీతి 
భాసీల్లకుండె కూ4+పంబున మిక్కిలి తన మీయపుత్రు, న్ం4 దలంచి దుగఖ 

ముననా ర్చుండయి యేడ్చెశమను జేశుండప్పుడు శనయుండుపురమున చాంటిపోవు 
్శ 
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ఆ. టాత్మ్య నెంచి పలికె 4 నాత్శజు( గొనిపోయి 

నట్టి హయనరముల 4 యడుగు లెల్ల 

గనంబడియెడిం ద్రోవం 4 గానరాండు మహాోత్తు 

డతడు మాత్రమేమొ 4 యక్కటకట. ౧౮ 1657 

చ. నురుచిరచందనం బలంది 4 సొంపలరారంగ ను త్రమాంగనల్ 

కరముల ఏవనల్ గొని నీశ/కామము వీవ సుఖ ప్రదంబులై 

పరు మృధూపధానముల + భాసీలునట్టి మదాతజన్లుం డి 

శత్రీరుణమునం దదెక్కడనా 4 తాం దరుమూలతలంబునం దొగి౯. ౧౫% 
క, తరుశాఖగాని యొ కని,ర్భర పా భూణమ్ము గాని 4 పదిలంబుగం దా? 

గరముపథానము గాం, బరుండం గలం దిద్ది నిజము 4 పల్కులి. కేలా. ౧౬ 

తే, కటకటా! దీనుండై. పాంసు4క లిత చేహూుం 

డగుచు నిట్టూూర్సు పుచ్చుచు 4 సొగసు దూల 

నొక్క_సెబయటి జాపున 4 నుండి లేచు 

వరగజమురీలిం దా లేచు 4 వసుధనుండి. ౧౭ 1660 

క, వనచకులు దీర్భ భుజు లో,కనాయకు ననాధురీతిం + గా లేచి వనం 
బున శేగు వాని నిజముగ, గనుంగొన గాం గలరు నాడు 4 గారాబుసుతు౯, 

చ జనకుని కూర్తిపుత్రికయు 4 శర్శమునే సతతంబు నొందంజూ 

లీనయది యట్టులయ్యు నల లేను వననంబున. గంటకాళి పె 

దనపదసారసంబు లిడి 4 తీద్దయు. గుచ్చుకొనంగ నద్ది బా 

ధను గనుచు౯ా జనంగలదు + దై నకృతీంబని నిశృయంబుగకా. ౧౯ 1662 

క, వనముల నప్పుడెటుంగదు, కనకాంగి గఫీరమగుచు 4 గగురుం 'బుట్టిం 

పనుజూలు (క్ఫూరమృ “ముల, ధ్వనివినిభయమొం౦ద+ గలదు4సాషంతేమునందుకా, - 

క, పలితమనోరథవగు మా, కులపాంసకురాల! యింకం + గోరికతో నీ 
యిల విధవవగుచు నేలుము, ఖలహారణుని విడిచి బ్రతుక 4 గా నేం జూలక౯ా 

క నేనెంతమా త్ర మును బ్రియ,సూనుని పఏిసనాడి బ్రతుకు థీ చొప్పాల్లనటం 

ఇచానృపుండు పలికి యివ్విధి, మానవశతి వెంట రా విశమనసుం డగుచుకా. 

వీ జానకి భయమొందు 4 దానిమూబం౦ంబుగా నాపవవచ్చు. బ్రిశయాత్త్యజునకు 

నద్దానివలనననే థీ యాత్ర్మవినాశనమును గబ్లునని తన 4మనమునందు 

శంకించి నీదుని4ష్టముం దీణె గా యని కై కతోం బల్కి యా+కారణమునం 

దనచావు శంకించి 4 దానిని విధనను గమ్మని తిట్టుచు + నమ్మహీళుం ' 

శే. *డళుభముగ నున్న యాయ యో+ధ్య్యాపురంబు 
నట మృతస్నానమును చేసి 4 నట్టివాని 

' గళ్ల 
[i 
|. 

* అపస్నాతఇవారిస్టం (ప్కవివేశ పురో త్తమమ్-అని మూలము. ఇట నక్తీలదోషములేదు. 

ఏన దకకగువకు( బ్రసంచ మే వెగటు దోంచినది, తౌ భయమునెందుఖనలన సీతారాములకు శీ 
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భంగి దాను. బ్ర వెళించెం 4 బట్ట ణమది 

నూన్యచత్వర వేశ్ళమై 4 సొంపు దూలి. ౨౩౪ 1666 
న్ అనో న క” మా MRE: | ర జ ఇళ్ల Wr, సంవృతాపణ చేవ 4 ద్యకవాటమై బలి దుర్చలులగు 4 ప్రజలు దు:ఖ 

మొందంగానళుభ మై4యురువూార్లములయందుకాలఃదివునువ్యు లే4కూడియుంట 

నిశ్శ్ళబ్లమై తేన 4 వీలు పాడగుటే నకుభ కరంబుగ 4 నప్పుడుండం 

గనుంగొ నీ రామునే + కలవిుఎపాటొందియిును దలంచుచు నేడ్చు4చును దినము 

తే, డంబుదంబు. బ వేశించుశనటు రాజు 
శో కు 

లే, 

ర్ం 

ర్ం 

తె 

. వొరంగాడిన దై యుండెడు, కరణికా 'రాముండు భూమి 4 కన్య సుమిశతా, 

తనదు సౌధంబు. జేరి; సౌ4ధమదియపుడు 

సెనుమడుగు సర్పముంట వోళ4భింపయబవక 
యలరి పాము గరుత్త్య ౦తు6 + డపహవహారింప. ౩౪4 1667 

ల 
వరసుతుండును లేకుండుటం బరులకునుం బొరంగం దగిన4ళంగిం గనంబటజెక్, 

. తరువాత నృపుండు కంఠ,స్వరవుకి హీనత్వమొంద. 4 బలవించుచు న 
తరములు పెక్కుండియు నం, దరయంగ నర్థంబుకొలంది + మై తగుపలుకుల్ . 

పినరానీ యట్టి స్వరమునం బెనుడ దైన్యము దో పలికె 4 వేగమె శ్రీరా 

ముని తలి యింటికి న్ననుం నొనిపోదురుగాక యిచటం4శనసూడదు నిలువక. 

నుజి యెచటనైన నిప్పు నా+మదికి నూజ 

టయె కలుగదని పల్క; మా4ట వినినంత 

దాసరదర్శకు లారాము4తల్లి సౌధ 

మునకు గొంపోయి చేర్చి ర4మ్మనుజవిభుని. ౨౭౪ 1671 

అతం డందు వినీతునివలె నతిశయదు[ఖముననుండి + యాసద్మమునక 

వితతశయనంబు నొందియు, మకిశాంతియె లేక మిగులథమూ,నృడియుం డెక్, 

తనయద్వయమును గోడలు, గన రాముని సౌధమద్ది 4 గతశళిభం బై 

గనుప ట్టు నాకసమువలెం గనంబడంగా నతేండు చూచి 4+ కలవిలవుం చెక౯ా 

ఆమందిరమును గనుచు, దామపరాక్ర, మము గల్లు 4 ధరణేశుం డయో 

రామా! ననువిడి చనుదే, "యోమాక్క నటంచుం జేయి 4 యొ త్తికడుధ్వని౯. 

విలపించి మణీయు నిట్లని, పలికెకా రాముండు రాగ 4 వౌరజనశ్రే 

స్థులు కన్నులార జూడం, గల రప్పుటిదాంక సుఖముగా మనుండు శంకా, 

మరలి వచ్చిన రాముని 4 మది ముదముసన 

గాంగిలించి పరస్సరాంశగములం గన్ను 

లలరంగా జూడ? గలరట్టీ 4 యెలమి నాకు 

గలుగునే మందభా గ్యుండం గద కటకట! 3౨ 1676 

మరణము కల్హునని వంకించినా (డు. కాంబట్టి మృతస్నానము వేసి నవానిసలనని వాల్మీ త్ర చెప్పుట 

కముచిత మే, 
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క, అనియేడ్చి ప్రళయకాల ని,శిని బోలి భయంకరముగం 4 జిత్తమునకుం దోం 
చిన రాత్రిరాంగ దశరథ, జసపతి యాయర్ధరా త్రీ (సనుయమునందు౯. 33 

*సీ, కౌనల్యం గని పల్కెం 4 గాంతామణ స నుగణాట్టియా రాముని4న నుసరించి 

చనిన నాదృష్టి యిం+కను రాకయున్నది యాత నీ ౫నెడు భా4గ్యుంబు లేక 

యున్నను దన్నాత 4 నిన్నును దర్శింప దగు సమయంబయ్యు 4 మగిడి రాక 

యున్నది కన ంటాలకున్నాండ నిను సతీ! చక్కంగా నన్ను హా స్తమున నంటు 
మిం ద్రి యావళులుంట4 యే చేకయుండుట యే వానిపనులనే4 యెజుంగం దగును 

తే, గనుక మన్నేత్రవుట రూపమును గ్రహించు 
శ క్రి లేకుంట. 'దెలిసెడి 4 సమసెననుచు 
నికం ద్వగింద్రియమున్నదో 4 యగెనొ యని 
యెజుంగం జక్కంగం చాశుమా యిపుడు వేగ. 35 1673. 

చ, అనుచును శయ్య వె పని బడి 4 యాత్ర జునే తలపోనికొంచుం బొ 

క్కు, నృపతిం జూచి చాపుననేె 4 కుదదునునంబున గూరుచుండి యా 

తనిసతి వేడియూర్పుల నిశతాంతేము పుచ్చుచు నా ర్హగూపయె 

కోనుంగొనరాని యంతవెతం + గంది విలాపమువేసె దీనయొ. 8౫ [679 

నలువది రెండన సక్షము సంపూర్ణము 

ర5 ద సర్లము, 

డ్యూ కౌసల్య విలపంచుట. చ్రుధుం- 

కతన యాత్మ జన్ము నోకం,బున బొక్కు సతివతంస4ము పతిని దుఖం 

బున చాన్పునం బడి కుందంగల గని యిట్లని పల్కె_ నాథ! నై. క కుమతితోళా, - 

క, తనదగు కౌటిల్య విషం,బును బురుషవ "రేణుుండై. న 4 పుత్రున కిడియెం 

గనుక నింక ము క్తకంచుక, ఘనపన్నగురీతి. దిరుగం4గలదు గద తమికా, ౨ 

ఆ, సొగసుగ జే యెన 4 మగువ రాముని గాన, పాలుచేసీ లబ్ధథవాంఛ యగుచు : 

స్థిత నొంచె నింటం 4 జేరినదుష్టాహి, కరణి నాకుళ్ళీతిం 4 గలుగంబేయు. 9 

* రామం మేనుగతా ద్భష్టి రద్యాపి ననిఇ శ్రశే, నఠ్యాం పశ్యామి కాసల్యే సాధు మాపా 

ణీనా స్ప క -అని మూవము, దీనికి గోవిందరాజ మ మ హేళ్వరతీర్థు లిరువురును కబ్దమల ననుసరించి 

చక్కని యర్థమును వ్రాసిరి. కౌసల్యా సీచేతితో నన్ను స్పృృశింపుము. అని దశరథుడు పల్కు 
టచేం ద్వగిం ది దియ మున్నదో లేదో యని సంశయించె నని భాస మూహింపయంబడినది, తనిశోకిలో 

నాకాళమున మేడకట్లినట్టు ,పృతియక్షరమునకు నొక యర్థము కల్సింపయబడినది. ఆయర్థము సీపద ద్య. 

మునుండి కూడ చెప్పవచ్చును. చీనికి ముఖ్యార్థము, చానిమాంచ జమళత్కౌరమునకై కల్చింపయుడిన . 

,..యగర్జము ఇందు గనంబడునని గ్రహింపవలయును. 



అయోధ్యా కాండము = ఈక నర్లము. 429 

చ. భరతుడు రాజ్య మేలుట యవశ్యనుయేని మదాత్శజన్లు ని 
భరతుని దాసుగా నొనరు4పం డగు నన్నము బట్టకంచు న 

_్రకుణియుం గోరు శు వరము + తాం గొడుకప్పుడు ఖై తజీవియె 
పురమున నిచ్చటం దిరుగు: 4 బొల్పుగ నింట వనించియుండుగా. ర 10:9 

gm . వానిపదవినుండి 4 పడంద్రోసి రాముని నిచ్చచొప్పునం గై క + కిచ్చితివు 
'రాజ్యభాగమును ధ4రానాథ! విను మాహి తాన్ని పర్ష్టీంబుల 4 నమరతతికి 

సీయంగాం దగినట్టి + చే యగునాహవిర్భాగంబు నసురుల 4+ భాగముగనొ 
సంగినట్టిది న్యాయ+సరణి యే; గజరాజగమనుండై వ్పండై 4 కార్తుకంబు6 

తే దాప్బీ దీర్భ భుజంబులు 4 తేనర వెలుంగు 

రాము డనుజుని లత్ష్ముణు 4 రమణి వీత 

గూడి వని బాొచ్చుచున్నా౭డు + నేయు నిజము 

కై కమాటనె పాటించి + తత లేంద్ర!. ౬ 1684 

కో వనవాసకష్టముల నెజు(ంగనివారలః బంవితీవు 4 కాన వసింపం 

జనునంచు నేమిగతి యృవీనమున నగునో తలంప 4 వచ్చునె మదిలోక౯ా. ౭ 

ర్ం ఎల ప్రాయంబున భోగం,బులం బొందంగం దగిన కాల4థమున రత్నాదుల్ 

తోలంగ వనికీవు పంపంగ, ఫలమూలంబులను దినుచు 4 వసియింతులెటో. ౮ 

"తే, దీనులై వారలెట్టి రీతిని బ్రతిజ్ఞం 

గడుపుదురొ? నాకుమారుండు 4 కాంత. గూడి 

తమ్మునిం గూడి యిట రాగం 4+ దగు కుభంబు 

లొప్పు నాశోకము నశింప 4 నొప్పు తనర. ౮౪ 1687 

క, వానిం గన్నారంగ నేం గానందగునట్టి మహిత+కాలంచిపుడె 

భూనాథ! కలుగునా! నా,సూనులు కోడలును నొక్క_4+చో వీలమయికొా. ౯ 

"లే. చెలంగి నిదురించి లేచి ఊచ్చినటు నడవి 

నుండి వీరులు వచ్చుట 4 నొగి నెణీంగి 

యిషప్పురంబున. గలనార 4 లెల్ల చమిని 

ధ్వజములె త్తి యలంకృళతిం. 4 డగనొనర్చ. ౯౪ 1689 

కో, తనరారు నీయ యోధస్టకుం జనుబెంతురొ? వారలెవుడు; 4 సరగున రాగా 

మనుజ వారాఘు/ల నురలం, జను దెంచిన వారి బొరథసంతతి గనుచుక. ౧౦౪ 

క, రాశకానిశిం బెనుసాగర, మేకరణిం బొంగునట్టు 4 లెప్పుడు మదిలో 

చ్రాకట మోదము చెలగంగ, వికకా గా లెడినొ యెజుంగ4బృధథ్వీశవరా!. 

తే, ఆమహాచాహూు వావిరు 4 డారఘ్యుప్ర 

... వర్యుం డాలోతు గోవుతొ 4+ వచ్చునట్లు 
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నే 

ర, 

జనకపు త్రిని ము న్నిడు+కొని రథమున 
నీయయోధ్యం బ్ర బృ వేశించు 4 పెప్పుడొక్కొ?. ౧౨ 1692 

అరినుర్షనుతలా నాదు కొ,నురు లీప్పరిం జొర రాజశమార్లంబున ని 

పా పాూస,ములు నే, తిరుణమ్ల్థునం జల్లుదురొకా 4 త్మిమై లాజల్, ౧౩ 

శుభ కుండలంబుల 4 సొంపుగా ధరియించి “కారు రక ఖడ్డముల్ 4 కరమువెలుంగ 
Pees + వృతిధరంబులం బోలి యెప్పుడిప్వురమున 4 కేగు బేరం 

గాంతునో; ట్రాహ్మణ+క న్యకలకు. బువృముల విప్రులకు ఫలం4బులనొసంగచు 
ముదమున నిప్ప్రర4మునకు నెప్పుడు ప్రదత్నీణ మొన ర్హురొ; శేము+వీ విశేష 

. మందు వృద్దుడు నిర్ణరుశలట్టు లీశువ 

చెదు నక్సరేములవయ 4 స్పలరువాని 

భంగం దగుపట్టి ధర్మ్మతథత్పరుండు వచ్చు 

నెపుడు మూండెండ్ల శిళువట్టు 4 లింపుమోజు. ౧౬ 1694 

* మునుపటి జన్మమందు రఘుళ4ముఖ్య!: పరా (క్రవుధుర్య! దొష్టబు 
ద్ధిని నహియింది నేను దమి 4 తీణంగ విడ కలు పాలుద్రాననె 
న్నే నడరి వారితల్లుల _స్ట4నంబుల( గోసినదాన సంశయం 
బనునది లేదు; నత్పగల_ 4 యాూవువల౯ దనయ ప్రమోదతకా. ౧౭4 1695 

. చెలంగెడు నన్నునో పురువశసింహమ! సింహము "సోలికూత్యరం 
బుల వధియించి గోవులను 4 బోల వివత్సల( జేసినట్టు “కై లే 
క లలితపుత్రహీనంగను 4 గావలె నంచును జేసె నక్కటా 
యిలంగల "భద్రసద్దుణము థీ లెల్లం గ లాడు మదీయపుత్రు (కౌ, ౧౮౪4 1696 

. సకలశాస్త్ర వేత్త 4 సాధుమనీషుండు 
నగుట నేకపుత్త 4 నగుట నేను 

నట్ట కొడుకు విడిచి 4 యసువుల భరియింప; 
నొల్ల నిడుదభుజము 4+ లొప్ప నతండు. ౧౯ 1697 
బలతాలీ యగుచు నిలలో, వెలయలో నా వ్రయకుమారు 4 వేడుక జూడం 
గల భాగ్యము లేకుండిన, నిల వె జీవించు! శ_క్రి4 నేమా (త్రంబుక్, ౨౦ 

"లే. నాకుం గలిగింపం జాలదు 4 ప్రాకటంపు, న శ్రీగల దై వమైనను 4 జండదకరు6డు 

క, 

సకలశ_క్రియుతుండు వే4సవిని రుచుల, చేత భామిని ద దవియింపం 4 చేయునట్లు. 
వర పుత్రదుకిఖజుం డీ, పరితాపవాుతాళనుండు 4 ప పృజ్వరిలి నను౯ 
బరితాప మొందంజేసెడుం దరమే భరియింప ననుచుం 4 దగ విలవించె౯ా 

నలువదిమూ.ండవ సర్షము సంపూర్ణము, 

ba] 
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రళ=ఎన సర్లము, 

-ంధుల్టు కౌసల్యను సుమి శ్ర యూజడిం చుట, త్రుత్దుం- 

మ, వనితారత్నము చింత మిజు విలవీిం+పంగాంచి ధర ర్యస్వకమా 
పునిగా నెవ్వని సార్యు లన్నుదురొ యా+వుణ్యాక్తుడా రామునం 
దు నిబద్ధాత్య సుమిత్ర యాటం బలికె౯ + దుూఖంచు కాసల్యతో 
ఘనము పాల్చు విశిష్టధర్మ ము తగంథగా నిట్టు లార్యాామకే:. ౧ 1701 

స్స్, అనితరనాధ్య క కథల్యాణగుణంబుల నలదు నీపు త్ర తకుం 4 డఖలలోక 
సుప్త సిద్దుండయి 4 నోఖిల్లు నప్ప్రరుపో త్త కముండోః ట నీ(వొక్క_ మొగిని 
విలపంషనేల యి+ట్లలనసీ వీవముగాల నేక్చిన ఫలమేమి 4 యిప్పుడమ్మ ఇ 

హాబలుండగు నీదు. + నాత్మజుండెల్ల శిమ్వులు పూని. నాచరిం+చుచు నెసంగు 
"లే, నదియు. బర రలోకమునను & మ4వోఫలంబుం 

గలుగం జేసె ఎనదియునై 4 (కాాలుధర్మ 

మును దృథఢంబుగం బూని దం4డ్రిని ని మవోడ్ము | 

ననృతదోోవంబు పొందని$ ముట్లు చేయ. ర్య 1702 

కో, బుతేవాదిని జేయంగ నీ, క్షీతి రాజ్యము విడిచి యకవి+కిం జనియె మహో 

మతి రాము డట్టి భర్శనిరకింగను నాతనికి చేడ్వ౪రాదు సుకీలా!. ఈ [౯08 

లో పాపరూపంబయి + పరంగ ప్రమాడంబు గావున నద్ది లేకయ సమస్త 

జీనదయాళువై 4 చెలంగు లక్షణుం డతిశయపరమా శ్థైక$సా ధనమగు ' 

వై ౦కర్యవృ క్రి తీ నె4క్క్మా_లమందును దా సమాచరించుచు 3 నన్న 4 కధికభ క్రి 

శుగ్షూవలను సల్పు4చును గాన *నర్తింపంజనె నద్దియె సుబుద్ధి+కిని నతనికి 

కే, నధికలాభంబు గాన నీ 4 వతని గుతిచి 
చింత నొంద:గం బనిలేదు + నీత సుఖము | 

లనుభ్వవింసంగం దగినది త యడవిం గలుగు 

కష్టముల నెల్ల నెజ్ంగయు. 4 గడుముదమున. ౫|| 1704 

క, పతియే దై వంబనుచుక, మతిం దలంచిన సాధ్వియగుట 4 మవానీయంఖై 
నీతిం దనరు ధర్మమున నేరతిం గల్లు భనత్కుమారు 4 రామునిం గనుచు౯, 

క, వెనుందగిలి పోవ్రచున్నది, వనికా కోడలిని గుజిచి 4+ వంతం గనంగరా 
దనితరల భ్య్యాయశంబు భువనమున ధ్వజమట్లు త్రిప్పి + పర్వంగం జేసెలా. ఇ 

ఆ, అట్టి ప్రభువు రాముం 4 డతిశయధర్మస సృత్య వ్రత ధనుండోొట + నతనికెట్టి 

మేలు స గలుగకుండు 4 నె నోలలనామణే ., యతేని (గూర్చి సోక్ర4మంద వలదు. ౭ 

షః 3 న్ న న్ వము ఇ ష్ స్త ద “క్లో వర్తతే చోళ్తమాం నృ్ధిం అనుకోకమున నున్న నికాకము గాయ 3, మైద 

యత్మరము: 
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స్తీ త్రీ కరణతుద్ధియు 4 దివ్యమవాత్వంబు రామునియం నల4రంగ నెజిలగి 
గోమలమిత్రు(డు రాము4కాయంబుం గిరణాలిం దవియింప 'జేయండు4తగిన రీల్సి 

కీతేస్థముంం గల్ల 4 వేయుచు నప్పుడు సుఖముగ నచుభముగ 4 శు భ్రములగు 

కాననములనుండీ 4 ంధవహుం డరుదెంచి వీవంగలండు 4 తృ ప్రి వీమోటి 

తే జనకుం డాలింగనము చేయు 4 సరణి నీత 

కరములను దా.6కుచు౯ా సుభాకరుండు పాస 

వర్ణితుని రాము రాత్రు, ల6 4 బండుకొనిన 

నాని నాహ్లాడయుతేం జేయు 4 వారిజాశ్నీ !. 1709 

సీ అనిలోం దిమిధ్వజు 4 నాత త్మజుదను జేంద్రు, రాముడు చంసంగళీ బృహ్మాంగాంచి 

యానుబొోజసునకు 4 నఖలది పొస్టిస్ర,ంబు లచ్చ గాదే? మును పన్న నతండు 

మనుజపంచాస్యుం డ4 మానుషని కృముం డాత్మ బాహుబలంబు4నా శ్రయించి 

యలరుచుందును గాన 4 నడవినున్నను ఛభయంపడక గ్భహమ్మున 4 గడ పీన క్లై 

తే, కాలమెల్ల సుఖంబుగ 4 గడుపుంజుమ్ము 

భరతుం డెల్లర వ్రీతికిం 4 బా శ్రుండైన 
రామునకు "చెట్లు దక్కును ( రాజ్యనునుచు 

నందు వే మొకొ! యాసందిశ$యము వదలును. ౧౨ 1709 

క, రామా (స్రుపథమునకు గుణీ, యె మహి నేశ తు తు వె న 4 యంతము. గనునా 

రాముని "యాజ్ఞకు లోనుగ, నేమాడ్కిం గాకయుండు 4 నీరాజ్యమింకళా. 

తే, సకలకళా్యాణలతు.ణ4సహీతుండై న 

రాము తనుకాంతి శూరతల్ 4 పృ్కబః అబలముం 

గాంచ నటవీనివాసంబు 4 గడవి ప వచ్చి 

భరణం బొంద గలండని 4 తలంచుదాన, ౧౪ 1711 

సీ, సూర్వ్య్యున కాతండు + నూర్యుం, డగ్నికిన గ్ని, ప్రభువుల కెల్లందాం4 బ్ర భువువినుము 
సంపదలకు నెల్ల 4 సంపత్తు, క్రీ దర్తికిం న్నీ ద రి యార్పున కోర్సు, థీ శ్లేవలంబు 

దేవతలకు. జూడ థీ దేవత, భూతాళి శాదడిభాశము, దేవి! 4 యట్టి రాము 
నకు  ేశమున.గానిథనగరంబునం గాని యగుణమ్ము లెట్టు క4లుగునొ తలపు 

లే. మెవండు వనిశేగలాం జాచి 4 యిచటిజనులు 

'వెతలం బడి బావుపూరంబు $ విడుచు చున్న 

వారొ యాపురుపువరుండు 4 వరుస "భూమి 

ధరణిజా లత్ష్మణులంగూడీ + తగు విభూతి. ౧౮ నా. 

* ఇందలికథ పూర్వము చెప్పంబడకున్నను బ్ర స క్తినిబట్టి యిట వెళ స్పంబడియె నని గ | 

.. హూంపందగు 1 భూమిధరణిజాలక్షణులంగూడి-దీనికి పృ థివ్య్టసహ వైదేహ్యా శ్రియాచ పురు, 
wm పర్ణ భః” అని మూలమున్నది గాన భూమికబ్బము వ్యర్థము గాదని యొజుంగందగు, 
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క. తరుణీ! యభిపే.కంబుకు, స్థిరముగ. బొంవంగంగలండు 4 చీరలును గుతా 
_స్తరణమును దాల్చి శ్రీ శీరఘ్యువరుం డపరాజితుండు శ్రీకి 4 వనముఐఅ కరుగన్. 

క సీతాభాపంబున విఖాగ్రతమహీరాజ్యలవ్షీ $ యాతని వెంట 
బ్రీతిగం జనియను వానికి, భూతలమున దుర భంబు 4 పోలంగలచే. ౧౯ 

చ. ధనువులం బట్టు ఏకులను 4 దాను బురోగనునుండు లత్ష్మణుం 

డనుచరుండై కామం సోని 4 య౦బకముఖ్టముల౯ ధోకించి "తా 

ననమున కన్నతోడ నిజ4$ బాహుబలం బడరంగ ముందుగా. 

జనియెడు నట్టి రామునకు 4 సాధ్వి' యింకెయ్యది దున్తభంటిఎక౯ా, ౨౦ 11715 

క. వనవాసంబు యథా క్ర క మ్కమునC దీరి యకంజు రాల + మోదంబున.ం జూ 

డను గలవు దేవి! మోహం, బును శోకము నవలు సక్య్ణ4+మును వచియింతు౯. 

em . కళ్యాణి! యపకీర్తిం + గానని నాధ్వివి ననినుండ్షి రాముడు + వచ్చి నీదు 
చరణాంబుజములకు థీ వాస క్షవిధి నమిస్కారంబు గావించు 4 కాలమందు 

నువయచంద్రుని పోల్కి +నున్న రామునిం జూడంగలవు శీఘ్రం బెమ+రలియతండు 
వచ్చి యిహ్తురమున + వై భవంబున నభిపీ కడై మిగులు రుఖచికా వెలుంగం 

తె, గాంచి యూనందబాప్పుంబు 4 లంచిత గతి 

విడువ. గలవట్టి రాముని 4 విషయవుందు 

నశుభ మింతయు గలిగెడు 4 నని తలంపం 

జనదు కనరావు చానిలశక్షణము లెవ్వి. ౨౩౪ 1711 

ఒక. కానక శోకము దుంఖముం బూనుట సరిగాదు దేవి! 4 వుత్రుం డనుజుతో 
జానకితో వేగమ రాంగా నీవే చూడంగలవు 4 కోడు చయ్యమున౯. ౨5౮ 

క, అనఘనుతి వీను చేపే, నిను నీవే కాక పౌర4నిచయము శోకం 
' బును బొందకుంకం చెప్పుట, చను నిక్కాలమున వగవం 4 జనునే నీకు౯. ౨౫ 

క, తనయుని శ్రీరాముని గాయ గను భాగ్యము గళ్చె నీకుం 4 గావున శోకం 
బును బూనందగదు సక్సథ,మున నర్తిలువాండు లోకమున నెవండై నక. 

క, రాముని కన్నను గలండే, తా మిత్రులంగాడి సుతుండు + తమి వందనముల్ 

కామిని నీకుం జేయం,గా మనుతం గాంచి శతమ4ఖప్రతిమాను౯. ౨౬౪ 

క, ఆనంద బాపష్పుసంతతి, వానతణిక౯ా మేఘపం క్షి 4 వారివిడుచు న 

ట్లో నారీమణి విడుతువు, నూనుండు పాదముల శాలి 4 శోధభిలుచుండ౯. ౨౭ 

క. వరదుడు రాము డ యోధా ,పురి మరలంబొంది దచ్భదుతం బూనిష్పథువులై. 

పరలగడు తనచేతుల నీ చరణంబులం బిసుకలులండు 4 సాషంతమలరంగకా. 

.. 1 సీతే వానుగతా లక్షీః- అని మూలము. నీతాత్మనా అని మాశ్వరతీర్థలభావ మిట వ్య 

క్షు. * * మూకోక్రోే జేవిదు9ఖ ఎ) వా-అని మూఎము, 

ర్ర్ 
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స ఈూరుడై నఖులతోళ శ్రీ థీ రాము డరుబెంచి వ పృవరపూర్వకముగ4 బ్ర ణరలిచేయ 

నంబుదావళి యెట్టు 4 లది ని దడుపునో యట్లు దడుపుదు; వయ్యాత, జన్లు 

నానందనారి నర$ చయ్య నవద్యాత్ వాకోస్టపచార భ+న్య ప్రవీణు 
రాలగు సాసుమి+త్రా అలలనాముణి సలుభ గంగులె న వాక్కులు వచించి 

. యామె నూజడించి 4 యంత నూజుకయుంజె; 

నవ్వుచనములం దగ 4 నాలకించు 

చున్న రాజపళత్ని 4 కొగి చేహజనితమై 
యధిక మైన దుఖ 4 మయ్యదనున, 50 [72 | 

అల్పజలము గలిగి + యలరి శరత్తున 

నంబువంబు వేగ + యంతమొందు 

నట్టు లతిజవమున 4 నంతేయు నశియించె 

నంత నచట రాము. 4+ కరుగుచుండ. 3౧ 1725 

నలువదినాల్లవ సర్గము సంపూర్మము. 

ర్మ వ సర్షము. 

రయ రాముడు తేన వెంటనచ్చు పౌరుల నూజిడించుట. శుశుం- 

ను, సత్యప రా తము 4 సరసచిత్తుని రాము ననురాగమున। బొరథజ నవనదనకు 

లనుసరించీరీ ననం4బున శేసచుండంగ వుజియు రాముని మి త్రేశికుండలంబు 

నంతగపురజనంబు 4 నధిపతియును బలాత్కారంబున నురల్పం+గాం బడి చని 
రంతియకాని య4ఉయ్యరదంబు వెంటనె చనుచున్న మానవ$సంఘముతని 

. వదలి నురల్నరె రి; + వరకీ ర్తి సద్దుణ్యయుతుండు రాముం డయ్య + యోధ్యనున్న 
జనుల కెల్ల. బూర ర్ల (చంద్రుని భంగిని, బ్ర యుండుగాం జెలంగిళవెలయుచుండె. 

త్న ప్రజ లెల్ల బోవలదు 4 దండకశానననీమ కంచుం ద 

న్ననుపమయు _క్రివాక్టముల 4 నాదృతి వేండిన. గన్నతండ్రి స 
త్యనియతు. వేయం బూని తనథయంగనయుక౯ా సవాజుండ్షు వెంట రాం 

జనియెను రాము డవ్వనిశె 4 సత్యధనుండయి యొప్పుచుండుటక౯ా ఈ 1721 

*చ, తనరథయు _క్ర్వచ్చు పురళతల్లజవా సుల న్నేహయు క్రీ క్స్ మెం 

గనులభితృ క్రి వీనొందం దన+కన్న కుమారుల భంగి. జూచి యి 
ట్లని వచియించే స్నేహమున 4 నాతం డ యోధ్యయ కాపురంబుగా. 
దన లెడు వారికెంత ప ప్రమళదం బలరాకరునొ నాపయిం దగళ౯ా, ౫1 1728 

* అవేక్యుమాణ స్ప స్నేహం, ఉవాచ రామ న్చే హేన-అని మూలమున _శెండుసారులు 
: న్నేహశబ్బ ముపయోగింపంయబ కుట యిర్థ్శ'ఛదమునకని మయేుణటుం౦ంగునది. 
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"తే. ఎటి ట్టి బహుమౌానబుద్ధియు + నెసంగుచుందు 
న్, యవెల్లను మత్పి%తి4కై. యధికము 
గాంగ భరతునియం దుంచం4గాల దగు నింక 

నతండు కళార్థణకీలుండై 4 యలరువాండు. ౬ 1729 

సీ జనయిత్రి కానంద$మును వృద్ధి చేసెడువాండు కావున మికు 4 వంసినట్లు 
ప్రియమల పీతముల 4+ వేగ నార్టియమురీతిం జేయయగలండు నేం జె హృచేల 

వయనున చాలుడై + వజులీన భరతుండు జ్ఞానవృద్దుండు మృదు4మాన సుండు 
వీర్యగుణాథ్యుండై 4 వెలయును గానున మిోభయంబులం జబావి4మోకుం దగిన 

ఆ. రాజు కాలటలండు 4 రాజులకుం దిగు 

నఖల సద్ద్గుణముల 4 నమరియుందు 

రాజుచేతను యువ4రాజులగా నొనరింపం 
బడిన వాడు గాంజె? 4 భరతుం డ్తిపుడు 1180 

క నేనును మోరు సుమిత్రా, సూనులు వశరముని ని యాద +వెొప్పున నవం 

గా నగు గాదే? యిప్పుడు, భూనేతగ భరతు నొప్పశబోలును సుండీ, ౯ 
క. వనవాసము చేయంగనేం జనినపినప మోరలన్ష(శరథతోణీ 

పుని దాప మొందకుండం,గను న_ర్జింపంగ వలయు4గా నాకొజుకై, ౧౦ 

క. నామేలు చేయం గోరిన, నీమాడ్కి_ నొనర్పుం డనియె; 4 నిటు ధర్మ్మరతి౯ 
రాముం డొందినకొలందిన్సి భూమిోళుండు నిన్నె మొదట.(థబూన్మ్కి_ దలిర్ప౯ 

తే, మాకు యువరాజుగా. జేసె 4 నీకు మూకుం 
బ,భువు నానతిం జేయుట 4 పాడియ యని 

రాముడే తముకుక౯ా యువథరాజు గాగ 

వలయునని యెంతయెంగో8 4 రెలమి మిగుల. ౧౧ 1484 

చ. కనుల జలము గ్రన్ను ముఖ4కాంతు లడంగంగ దీనుతౌచు న 

జను లల రానులత్ష్మణులు 4 వాల వచించిన నాదరింపే 

వినకయె వెంట బోవుటది 4 వింతగ వారి గుణాళి పాశముల్ 

తనువ్రుల. బట్టి యీడ్చీన ఏ4ధంబున6 జూడలన య్య నయ్యుషక్, ౧౨ 1185 

శే, జ జ్ఞానవయసుల బ్రహ్మవీర్చస్సునను ద్రి 
విధములను వృట్టుతై న యావిప్ర వరులు 
వార్షకంబున శిరసులు 4 వడంక మార 

ముపీనె ని నిలుచుండీ పల్కి_రి 4 వనటం గుంది, ౧౩ 1786 

సీ, సత్కులంబున. బుట్ట4జవమున. బేరొంది యరదంబునకొ రాముం4+డధివసింపం 

సొనిపోవుచున్న యా4+ఘోటకరత్నంబులార! మరలు(డింక 4 దూరమేగ 
వలదు వినుందు మూ 4 ప్రభువునకెంతీయు హితులు కండు! ధరి త్రీశనెన్న జంతు 



436 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

వుల నెల్ల ఫఘొోటక4ములకు 6 గర్హంబులు మిగుల గలవు గాన 4 మేము చేయ. 

లే, యా చనలు వినవచ్చు. గర్హాంతరముల 

కట్టు గావున మరలుం డ+త్యంతధర, 

ఏదుండు శుద్ధాంతరంగుండు 4 ఏరుండు శుభ . 

తమద్భఢ వ్రతం డగును మో4ధరణేవిభుడు. యగ 1101 : 

క, కనుకళా రాముండు పురం,బునకుం గొనిపోవం దగును 4 బురినుండి వనర .. 

బునకు( గొనివోవం దగండని, వనటం బలవించి పల్కు 4 బ్రాహాణవరులకా, 

క. కనుంగొని యావృద్ధుల స్యం,దనమ్యు 'నుండియె జవంబు4నం దిగియె నుహీ . 
తనయాపతి తద్వచనము, విని రథమున నేగం గల్లు + వితీతాఘంబుల్,.' ౧౭. 

క. అని తలంచి విప్రవర్యుల), మనముల నూజడిలం బలుక 4 మరలినచో నౌం 
దన వ్రతేభంగ మటం చతీం డనుజునితో నీతతోడ + నంష్రీగతులచేక౯. ౧౬. 

క, వారలు తనదు సమిపము, చేరెడు గతి మెల్లమెల్ల + కతి స నడుగుల గం 
వీరవుతిం బెట్టుచుం డెను, జూరిత్ర, పీ మ్రీయుండు రామచంద్రుం డంతేకా. ౧౮ 

క, కరుణాదృష్టి యగుటచే, నరదరబుననుండి తాను 4 వ్యధ చే నడుగుల్ 

ధరణిం బెట్టుచు నచ్చెడు, థర? చేసురపుంగవులను 4 దగు వాక్యముల, ౧౮౪. 

ఆ. ఊజుడింపం జాల 4 కొగిం గాలినడకలం 

దాను బోవుచుంటజె; 4 ధరణిసురులు 
రాము డేగుచుండ + భ్రాంతచి త్తంబులం 

నతో, , 
గాంచి మిగుల బాకి 4 కలంగ యనిరి. ౨౦ 1748 

cw శ్రీరామ! బ్రావ్మాణ4 కేవ చక్కంగంజేయువాండవు కాన వి4 ప్రవరు'లెల్ల 
నెను వెంబడించి + విను మరణులయందు సోరోవితములగు ౪ నగ్ను లెల్ల 
నివ్వారి మూంపుల 4 నెక్కి నీవెంటనె వచ్చుచున్నవి శర4ద్వారిదముల 
మాడ్మి_ దెల్లగనుండు4$మాఛ త్ర త ములువాజు పెయమునందుం ట్రై క్తి వీంచినవియె 

కే, యగు నివియుం గూడ నీవెంట 1 నరుగుజెంచు ॥ 
చున్న విటు మాడు ఛత్ర సం+పన్నుండవయి . 
యరుగ కీవెండ బాధల 4 నందు నపుడు ల . oo 

కాంచి యోర్వంగం జాలము 4 కొన మేము, ౨౨౪ 1144 

క. విను వాజవేయసత్మ_9తు,నున లబ్బము లైన యిట్టి + భారిసితేచ 
త్తే నికరముల వలనకా నీకును ఛాయను గల్ల జేయంశగోరితిమి సుమా, | 90. 

శే, వంకదా(క చేచింతయు 4 నెజుంగకుండ ) a 

శ్రుతుల వర్తించుచుండు మూ4నుతి యిపుడొగ :... 

నిన్ను బట్టియె వనినుండ 4 నెన్నిఫొన్న Rr 
౧. దయి తలించెను భూపవరాత్మజన !: ౨౦... ౨౨౨౨౨ టీ 
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చ. ధనవుగు మోకు వేదతతి 4 దానిని దారలనుం ద్యజంచి నకా 

UX 

er 

లే, 

gin 

వెనుకొని వచ్చు టొప్పునొకా? 4 విప్రకిఖామణులార. యంచు నీ 

వనుదువయేమొ' శ హ్రధన(మా కో శుకొబ్బందము మావునంబులం 

దున యలరారు6 డిని థీ దొయ్టలురిం దదుదారకీలమే. ౨౮౪ [747 

కనుకకా దారలు గృవాముల,చె నివాసముచేయుచుందు 4 రింకను మతా? 

ర్థన ననుసరించి వురలుం, డనుదువయేమోా' మహోత్మ ' 4 యదిపొసంగదింక ౯ 

నిను మరలించి తోడుకొని 4 నెమ్మి గృహంబుల శే మేము మౌ? 

మనసుల నిశ్చయించి తివి + మానితేచి త్త! వనిం పొరంగ నిం 

కోను చదలపోయ6గాం జనదు 4 కానకు నేగుట తం డ్రి యాజ్ఞ యకా 

ఘనతీరధర్డ రక్షణము 4 గావున మాన నటంచు. బోయినకా. ౨౫ 1719 

. మూకిందు నింక ధర మును బాలింపంగం దగు నిమి శత్రంబుంక వ+వగునె కాన 

ధర్మ ౦బు విడువ దేగియుండుంగద' వి ప్రసంప్రార్ణనము" శయ శజనునడి యగు 

ధర ౦బు దానిని 4 భర్శపరుండవగు నీవె కేలంపావేీ4ని యితం గోర 

నింతేకంచును ధర్మ 4మే సే వధికంబుండు నియతధర్శ ౦సునేె 4 నీవుచేయు 

చుండువా6డవు; హంసల 4 పిండుగతిని 

. కేతములగు విరోజముల్ 4 వెలయనున్న 

+మాశిరస్సులు త్తిసోత + మన్ను గప్పు 

నట్లు య్రక్కీ ప్రా ప్రార్థించెద 4ఉమనఘ ! నిన్ను. ౨౭ 1750 

. నురలుమ యింకనై. సను భూ,సురు లిదె నీవెంట వచ్చు+యకొ ధునకోశా 

తురులైన వారనేకులు, గురుతేరయజ్ఞ ముల. చేయం + గోరికవిరాణకొ, ౨౭౪ 

పరికరముల6 గూర్చిరి య,ధ్వరములు వని కరుగకున్నం + దప్పక సాగుకా 

గరుణింపక నీవరిగిన, జరగవు కావునం బురంబు. 4 జనుం జేరంగకా. ౨౮ 

మావలెచే జంగ4నుములై న యట్టి తిర్యగ్దంతువులు స్థావ4రంబులై న 

భూరుహోదులు భ_ కిం 4 బూని యున్న విగాన నీరాకం గో రెడు+నిశ్చయముగ( 

గానం చ్రాగ్జించు భ+ క్షన్రాతమున స్నేహమునుజూపిసఫలంబు+గ నొనరుపుము 
ళ్ళ 

వృతంబులును నీదు 4 పడి రాం బూనెం గానీ తదంఘు లై శకాలు మూల 

- ములు చలింపని కారణశమున హతీజవ 

ములయి పవనజవంబున 4 జెలి. లేచి 

నట్టి కొమ్మలతో వెరూ;యు4టరయం గరము 

"ల త్ర మొటి పెట్టుకొను చంద 4 మిపుడు తొోంచె. 350 1758 

రాజూలుం , 

న ఓ చ 
ద షో 

గ్ బ్రాహ్మణో _త్తోములు క్షు త్రియకుమా ారునకు నమస సృ_రించుట _సరత్వబుద్ధి చె నని గ్ వింద 
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చ. పతీగములుక౯ స్వచేష్టలను 4 బాని చరించుట మాని భు క్స్. 
జతనము చయుకే వీడిచి 4 వృరుహ శాఖల నెందొయుండ్రి జీ 

వతతివషయికొ దయాపరత 4 భానసిలు నీన్న'ే వేంశుచున్న వ 

గతి వనిశేగరాదనుచు. 4 గృమ్మణుమా యని చెక్కు_రీతులకా, 1754 
క అని రాముని మరలింపం, గను మొటిలికు నాద్విదెన్మ ఉగణముంగని తా 

నును రాము నాపునట్టుగల గనంబడెం ద డమసాఖ్య నిన్న4గామణి యచటకా, 

త్తే అంత సారథి బడలిన 4+ యశ వితతి 

నరదమున నుండి విప్పి య4య్యలపుదీజ 

నిలను వే పొరలించి స4లీలము. ద్రాగ 

వాని గడిగి మేయంగం దిస్పె 4 దానచెంత. 1750 

నలువదియదవ సరము సంపూర్ణ ము, 

ర౬ - వ సర్లము, 

యదు రాము6డు తమసా నదియొడ్డున ని క్ళమించుట. శ్రుణుం- 

క తరువాతే రవమ్యుతమసా, తరంగిణి తీర్తమొంది. 4 ధాత్రీ తనయం 

బరికించుచు ననుజునితొం దరణికులోద్దిపకుండు 4 శా నిట్టనియకా. ౧ 1757 
క, వనినుండం దగినకాలం,బున(6 దొలిరా శ్రీ, యిదే! విపిన$మున దోయెడినో 

యనుజా! నీవు గృహోదుల, మనమున స ,+రియించికాని, 4 మగువకొ దీనిక 
క. వనవాసమ్భునం గుందెడు, ననికాని తలంచి కేద4నుండకు మిదిగో 

కనుమా 'యడవుుల; రాతిరి, చనుడెంచుట మృగపత, త్రీ(సంఘము లెల్లకా, ౨౪ 
ణే, ఎల్ల దిక్కు_లనుండి తౌ 4 మేగుడెంచి 

స్వస్షీనిలయంబులం బొచ్చె 4 వరుస గాన 

నీవనులు కూన్యములయి యాళ4న్ఫుగ పత త్తి 

శబ్దముల రోదనముచేయు 4సరణిం దోచు 5 1160 

చ, అని నుజీయుక్ వచించెం బుర 4 నుప్పుడు జి వికి రాల నిప్పు నా 
జనకుని రాజధాని యను4జన్మ! వనంబున నుండ. నోర్మిచే 
మనమిటు రాంగ ప్రీపరుష4మండలి ౩ చెన్నుళో అంగి యీడ్వం దా 
నును వెత నొందుచుండును గ4నుంగొనరాని తెజంగు తోయప౯,౮ 1761 

మ, అనుమానం బొకయింత లేదు పురుష4వ్యాఘా?! తీలంపంగ నా 

జనముల్ పెక్కు_గుణంబులక౯ా భరతునిక౯ా 4 శతు శత్రుఘ్న నిన్నుకా ననుళా 
జననాధుకా గనుచుందు రెంతయు. జుమో 4 సాంద్రానురాగంబునక౯ా 
జననిం దండ్రి నిం గీ_రిరాజితుల నా4న్వాంతంబునం దిత్తజి౯ ౫4 - [162 

మూ ల అజ్ అదం ఇఒ అద “టీ ౪ క. ల ఎలు ల 
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తే, తలంచు చున్నాండం గాన నెంథతయును దుఃఖ 

మానరించె మనంబున 4+ నచట చార 

అధికముగ నేడ్చి గుడివా 4 రగుదురేమొ? 

మైన నూజుట తోవ నా4యాత్త్య నిపుడు, ౬ 1163 

క భరతుండు' ధ ర్యాత్తుండు గద పరికింప ప నతండు ధర్మ 4భంగని గామా 

ద్ధరతింగను వాక్యములం వీతకులం దమి నూజడ్డి స్ చు వగు సమయములకొ, 

న అనుజా! భరతుడు (కూ,రతీ గొనండనిపలుమాజుందచలంచు4కొన గా నాకు౯ 

జననీజనకుల విషయం,బున దుకఖము కలుగ దిపుడుం + బుుషన రెణ్యా!, లొ 

క నను ననుసరించి వచ్చుట, ఘన కార్యము చేసితీవు 4 కానకు నీవే 
చను "జేర వే సహోయం,బును 'వెదుకవలనియె యుండ: 4 భూసుతం గొవక కా 

వన వాసమునకు ను4పక మించిన దినమిది తమసాతీర 4 మిద్ది యాటం 

బావన శే. త్రంబు 4 కావున నుపవాస మొనరింకంగాల దగిశయుండు నట్టు 

తౌట నీరాత్రి యం 4 దంభస్సులం ద్రాగియుండెద నీవని 4 నొగి సమ స్ప 
వన్య ఫలంబులు 4 పరిఢనిల్లును గాని సు రుచించె నీ4సమయమునకు 

తే. ననుచుం దమ్థునకుం జెప్పి + యల సుమంత్రు, 
గాంచి సౌమ్యా! పశాకులేకయె మెలంగు 

మశ్వ్షముల విషయంబున 4+ ననియె; సూర్వుం 

డ_స్తమింప సుమం త్రై, డఉత్యాళిం గట్టి. ౧౧౪ 1767 

క. సురుచిర తృణాళి వేయుచు దరువాతం చేయందగిన4డానిం చెలిసీ భూ 
వరపుత్రుచెంత నుండెను, వారిదశ్వుండరుగ రాత్రి + యరు దేరంగ౯. ౧౩ 

నీ, సతతమంగళ దయా 4 సంధ్య నుపొనించి సామ ల్రినిం గూఢ థీ రామచంద్రు, 

నకు రాత్రికై శయశనంబును నిర్మి ౦చెం దమసాతేరంగిణీ 4 తటమున ందు౯; 

బాదప ప్రే నివహముల నిర్హ్మింప పంబోడిన యాశయ్య రా4ముండు కనుంగొని 

భ్రాతతోడను దనభార్యతో. డను దానియందు బరుండె; నట్లన్న యతని 
తే. యను బత్నియు నిదురింప 4 నపుడు గాంచి 

రామునకు6 గల సద్దుణశ రాజినెన్ని 

తగ సుమంత్రునితో సుమి+త్రాతనూజుం 
డములరీతి వర్షించె స సత్యము హీతముగ. ౧౫ 1769 

క. ఆనదిగట్టున సారథి, కానరవరు సద్దుణాళి 4 నటు చెప్పుచు దా 
నానికి మేల్కానియె సుమి ,శ్రానందనుం డుండందోంచె 4 రవి తూరువున౯. 

క, తనవెంటం జనుదెంచిన, జనములలో గూడ రామచంద్రుండు గోవ్యూ 
వానివీడమూా తమసా ప్రో దిని చెంత వసించె రాతి 4 తృ ప్పిన నంతకా. ౧౭ 

భ్రూ 

రారారా ఫ్లూ వన or re Le man 

1 కనుసా హో ,దిని=రేముసానది. 
హో 
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. అమ్మహో తేజు. డొ4య్యునం బౌన్సు విడనాడి లేచి యా జనులను జూచియనుజుం 
న లత ణుంగాంచి పలికెను దమ్ముడా!4ప జలుసీగీయ 

సదనంబులందు నా+శనుమూనిమనయందుంగలయ వేశనువృతు4ములకుం గి ంద 
నిప్పుడు నిదపోశయెడు బారు చూడుమా! మనల నురల్బ నీజనులు పూని 

తే. యున్న నియమంబు. బదికింపం 4 గన్ననం దవు | 

యసువులనునై న వదలుదు + రం తెకాని 

వగల రేమా త్ర మైనను 4 బట్టుదలను' 

గాన వరలు నిద్రను + బూనియుండ. ౨౦ 1772 

చ, అరదము నెక్కి చుల్క_(గ భ4+యంబను మాటయె లేని దారినిం 
దరుగుట లెస్స, యట్లయిన 4 నందజు వీరలు నన్నుగూర్చి భూ 

విరుహూకళోరమూబలముల 4 మించిన యా ర్హి. బరుండకుందు రీ 

తముణమునందు. బోలను, నిళతాంతము నాపయి. గల్లు ద్రీతిచేకా౨౨ 1178 

క. తమవలన౯ా జనులకు దుక,ఖము కల్లునయెనిం బాపణగాం చగుంగా రా 

కొమురులకుకా, బౌరులకుం, దనుదు$ఖము గబ్లంజేయం 4 దగదెప్పటికి౯ా, ౨౩ 
కో అన సాయూళ్గర్మాకృతి, యనందగు నారాము( గాంచి 4 యనుజుండు నీచె 

ప్పినడెల్ల నాకు నిష్టమె, యనుమానం బేల? యొక్కు + నురదము ప్రా క్షా!" 

"లే. అనియె నంత శ్ర నుంతుండా 4 యర్క_కులుండు 

పలికె సారథినే సీవ్ర థీ బలుసమతక్థుం 

డవు గదా చేరు వే సిద్ధ( మును గతిం దగ 
నొనరుపువు యెక్కి_పోయెద 4+ వనములకును, ౨౫ [776 

చ. చనందగు నిందునుండి యింక 4 సత్వరమే యని చెప్ప స్య్వందనం 
నకు వూయో త్తమంబులను 4 బూన్సి జవంబున సాయితంబుగా 

నొనరిచి నోనిలొగ్ల రథిథకో త్తమ! దర్భ భుజా! మహాత్మ! స్యం 

దన మిడి నసమయ్యె న నిక 4 దమ్ముని సీతను గూడి 'యేక్కుమా!. Sey 

క. తనరుంగాక శుభోత్క_ర, మనియ; ; నుమంత్రుండు పరిక 4 రావళితో స్థం ' 

దన మెక్కి రాము డతలిజన ,మునునుడులునొవెలయమి గులఒ4బొ'ల్చెడుతేమస౯. 
ఆ. దాంయె నంత సిరిని 4 దనరారు నమ్మహా, భుజుండు రథమునుండి 4 పూజ్యత టిని 

దాటి యవల చేరి తగ శుభసన్మ_రముయి, కంటకములు లేనిశకృమ్ర పథము. 

. కనుగొని పోవుచు. 4+ దనవెంట వచ్చిన జనముల కెల్ల ను 4 దనదు సంగ 

తిని గల్లు నానందమును గాంచి యద్దియున్మ న్లకమైనచో 4 వురల చారి 
కునికి యే లేకుండు4నొగి నుసాత్ర్యానుభవము? గహూర్పంగాందగు4వరుస ననుచు 
వనవాసమను వ్యాజ4మునను విక్తేషంబుం గలిగింప నెంచుచు( 4 బలికె నపుడు 

తె, నూత! నీవొక్క_డనె యెక్కి 4 “శుభరథంబు 

ను_త్తరంబునకుం బొ మ్మ4యోధ్య కేను 

cdr 
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"జబోయితినటంచుూ నంతురు 4 పురజనులటు 

గడియమౌా శ్రమె పోయి, వే4గముగ నీవు. 90+ 1769 
. అరదము మరల్చుకొని యెన్షీకు నెటు(గని వేజు త్రోవ 4 వచ్చి మముక్ స 
త్వరముగం గలిసికానుము నే, నరుగుట జను లజుంగకుండు4నట్టులు గాంగ, 
పని దీని సమాహితమన,సునం జేయువుటన్న రాము + శుభవచనముల౯ా 
విని యశ్లై యాసుమరత్రుం, డొనరిచి యరదంబుందెచ్చి4యుకుగతిమిజకా, 

. అప్పనంబు చేసె + నంతట రఘుకుల, నర్భనులును జనక4వంశవకా క్షి 
కొంబనంగ నొప్పు4త్మూపుతి కయు నెక్కి, రంతట౯ సుమంత్రు+డా రథమును, 
మునులు తపం బొనరించెడు వనమునకుం బోవు దారిఉబటి పాయములకా లు జనునటు తోఠెం ట్రై యాణంుబునళు భశకునములంగాంచు4+పాం చుకాడ్భరగ౯. 

తే. ఉత్తరమునకుం బోనిఇ్బ 4 నొక్క_కొంత 

క, 

దవ్వు నంతమహోరథుం 4 కవ్విభుండు 
రథము నద్దాని నెక్కి. సా4రథిని గూడి 
చనియెను దహోవనంబున4కును మువమున, ౩3౪ 1₹85 

నలువదియాజివ సరము సంపూర్ణ ము, ది ణా 

రడి *వ సర్షము, 

-ంధ్ధుల్టు. పౌరులు రామునిం “గానక యయోధ్యకు మకలి పోవుట, శయం 

. పురజనులంత రాఘవుని + పోకడం గానక కెబవాజ ని. 
టి. 

ర్భృరవగు శోకవహ్నిహాతి 4 "సాషంతకుజంబులు సుక్క. యి య్ 
వరుసను రాముజాడంగను 4 భంగి మనంబులం దోంసకుంట నం 
దరయుచు మూఢచి త్రము" 4 నా ర్థిం జరించుచు నుండి యవ్వుల౯ా ౧ 1786 
ఫఘనశోకంబునం గన్నీ,టను దోంగుచు నంత నలుంగ4డలం గాంచుచు రా 
ముని గుర్రు దెలుపురథరజృమునై నం గనశెంతొ దుగఖ4మును గని విదపకొం 

సీ. ధీశాలి రాముండు + దిగనాడి వోవుటవలన నారాతేని(పయి మనంబు 
గలవారు గాన దుగఖమున మోములువాడి కాంకతిదప్పంగ నెంత 4+కరుణగల్లం 
గాం జేయు పలుకులం4గడంగి యొండొరులతోయలు కంగాజొచ్చి; ర4ప్పాడునిద్ర 
యక్క_టా! మనసుల4హరియించె నిస్ఫిరో! ని ద్రాపహృతమలి4నిపుణులమయి 

ఆ. యన్విశాబవతు 4 నామహాబాహాబుని 
గనంగ( జాలమైతి 4+ మనఘుం డతండు 

సార్థక క్రియుండు 4 నయ్యు భ కులమగు 

మనల విడిచి యెట్లు + వనికి నరి౫. ౫ 1288 

1 స్వాంతకుజంబులుజ=మన స్ఫులను నృత ములు, 

56 
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క. జనకుం కొరసపుత్రునిం, గనికరమునం గాచురీతిం 4+ గా మమ్మును గా 

చునతం డా రఘువర్యుండు, వనికరిగెనొ యెట్లు మము 4 బాసి కటకటా, ౬ 

క, ప్రాయాపవేశ మొనరిచి యీయెకం బ్రాణముల విడువ మే కాకున్న కొ 
న్యాయముగ మరణ దీత్షం, జేయుచు ను త్తరము బట్టి 4 స్థిరబుద్ధులమై. ౬౪ 

క, అరుగుదమే; కాకున్నకా, వరగుణ రత్ననుగు రాముం 4 బాసి యింక నిలకా 

మరణింపక్ మన నేలొకె, వరుసగ శుస్కే.0ధనములు 4 వని నిటం గననౌ,౭ 

ఆ. వలనినన్ని తెచ్చి 4 వానితోం జితింబేర్చి 
యగ్ని రగులం చేసి + యందు మనము 
పవ్వళించి వేగ 4 ప్రాణాళి విడుతమా, 
నునము పురికి బోవ 4 జనులు వునల. ౮ 1792 

క, రాముని వారల నడిగిన, నారుహీతభుజాశ్యు సు ప్రి|యంవదు ననసూ 

యామాన్వ్య విడిచి వచ్చితి, మేముందణ మన్వని నన్ 4 యెటు చెప్పనగు౯. 

~ 

క, మనమా రాముడు లేకయె, చన శ్రీ వ్రి్టు వృద్ద ముఖ్య4జను లా ర్రిమెయిక్ 

వనటం గుందుట నిజముగు;, ననయము విజి తేంద్రి, యుండగు( నా రాఘన్రని౯, 

కలిసియీ పురము వె+డలితి మిప్పుడు రాము విడనాడి నగర మె4ష్వోధిని బొత్తు 
మెభ్ళంగి. జూతుమం 4 చివ్విధి. బలుకుచు వత్సబంబాసిన 4 భవ్య ధేను 
వుల చందమున గరం4బులను బె శె త్తి దుకిఖా ర్హల పలవించి! + రంత వార 

లరద మేగిన జూడ 4 సరయుచు వాళాంకకాలంటు పోయి మా+ర్షంబుగానం 
జే, బడమి శెంతయు. జింతిల్లి 4 పొరులెల్ల 

దారి యటు పోయె నిం కేయు4నారమేమి 

నునము చె వోపహతులమే 4$ యనుచు నేడ్చు 

మును వురలీ తాత తెల్లం గుం+దినకతీమున. ౧౮ 1795 

క, అరుదెంచిన త్ర్రోనలనే మరలి యయోధ్యాపుగోత్త4మముం జేరిరి స 
త్చురుషులు దుకఖంపంగ నృష్పురమల తారకయె యుండె4బొంకము చెడుట౯ 

er 

సమ్మార్ణ నాది సం$+స్కా_రవిహీనవకా పురమును గని గత4బుద్దులగు-ను 
ప్రాదమున నున్న సర్పమును గరుత్శంతుం డపహారింపల రేఘు+వై. నయట్లు 

- రాముండు లేమి బు4రంబిద్ది కోభావీహీనమైన డటంచు 4 నెంచి 1 సగలల. 

బొగిలి కన్నీటను + భూమిని “దడిపిరి; యానందరహితమై థీ యప్పురంబు 

తే, శోకవాతచి త్రమా సౌర+లోకమునకు 
జంద్భ పరిహీనవహా నాక4సంబు పోలి. 

జలవిహీననము ద్ర ౦బు 4+ సరణిం గాన 

em 

నయె్యు వారలు దు9ిఖ నుశత్యధికనుగుట, ౧౮' . 1/90 
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చ. మనమున గల్లు సంతసము 4 మాయుపధంబున. బోవ నంతేటకా 

ఢనప రిజుస్టమా గృవావి+తానము నెట్టులొ చొచ్చు దులా నవువా 

ర్తిని ననుచుంటచే నెదుట 4 దీనత నిల్నినవారు క సిషయులాె 

జనులొ మ అెవ్వరో" యజులల + జూలక పోయిరి మాచుచుండియులొ. గె 

వ తౌముని గగా ర్వ యాతు ఇను - కం యుడు. అడ్రూర్దూరా 

చ. పురజను లివ్విధి౯ మరలి + భూపతి పుత్రుని గానమిక్ నిరం 

తరగురుదుంఖవీడల ని(తాంతేము నొందుచు పొప్పవారియుక్ 

దొరుంగంగ నేడ్చుచు౯్ మృతిని 4 దొందరంాం గనం రుచుల మతి 

స్థిరతే దొలంగం ఛ్రాణవితతికా విడినట్లుగం దెళ్లి రుర్వి పై 1799 

సీ, అమిాంద వారు గృథహాంబులకుం బోయి కాచుపల వ. 4+ గూడి బాప్పు 

హితాస్యులై చాల4విధముల నేడ్చిరి స్నిర్ధు లట్లరుగు దెం+చినను వారిం 

గనీ పృమోదంబును 4 గాంచక, యపుహాప  వస్తుసంకతి లభింశపంగ నలరక్ 

యులివ్లరి; వణిజులు 4 నుపయు క్తనస్తువుల్ పజుచి యంగళ్లను 4 బయలుపజుప 

తే, లై రి పుణర్టివ, వతంబుల 4+ నాచరింప 

ఆర, గృహమేధులుకా బచ4నాదిక కములం 

'జేయమానిరి మణిసము+దాయ మెంతొ 

కాలమున నుండి 4+ దొరకక కానంబడిన., ర 1800 

న్, పరిహృష్టమనస్కు_లు గా, కురునిధిలాభ ౦బు గలుగ 4 నుండిన మోద 

సు స్ఫురణను బాందక యుండిీరి,తరుణులు తోొలికొడుకురా ము4డంబూనరునూ!. 

Es పృతిగవామున స్త్రీలు థీ వీతతదు8ఖము నొంది భ్ ్ర్ప రలింటిక్ రాంగ4కారణముల 

నంకశమ్యులం గ్రుచ్చునట్లు మాతో కుల బలి, నిందించి; రా*ప్ప క నుడ "లెల్ల 

భర్తల గని రమ వర్యు! జూడగ శేనివారల కిండ్లైల థీ భార్య లేల 

ఫ్. దృవ ముండిన నేల + తనయు లుండీన నేమి శర్మ కటికి వన4స్థలమునందు 

"లే, జనకజాయు కుడ" రామ4చంద్రు, దు,నకును 

భ క్రీం బరి చర్య చేయ వెం+బడిన్, జనిన 

యల్ల లత్షణు6 డొక్కండే 4+ యగును లోక 

మందు సత్పురుషుండు, ధ4న్టమతి యతండె, ౮ 

క, వని రాముం జేయే నదులను "దామరకొలకులం గొలంకుల దిగి యం 

1802 

1 పది న్యశ్చ స జరాంసీ చ_-అఆనిమాలము., పది ది న్య 8=తౌ మరపూవులుగల కొెల+కులు. సరాంపీచ 

. మ్మ 

స్యా ఆహా మాన్యసరన్సులు అర్థమని గ్రహించునది. 
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దనుపమళుచి వారి మునుం,గునొ యవికృతపుణము లెయ+గు౯ సత్య ముగ౯, 

చ, మనమున కింపుం బెంచెడు (దృు4మంబులు గల్లు నరణ్యసీమలుక్ 
అ 

ఘనజలభారలకా కుచితం 4 గ్రాలునదుల్ వరసా "నుసంతతుల్ 

దనరంగ నొప్పు పర్వతీవ4థతొనము రాముని సంతీసంబునుక్ 

గనునటువేయంగాం గలవు4గా, యతండాదృతి మోటునట్లుగక, ౧౦ 150% 

క. వని శేనియు భూమిధరం,బున శేనియు6 బోవ నవియు 4 బొంగెడు కాంతు౯ 

జనుదెంచు ప్రియాతిథివలెం గని యర్చన చేయకుండ4గల వే తమితో౯, ౧౧ 

*చ, సురుచిరచి త్ర త్రవున్చువరథో భితకీర్ష ములౌచుం గొమ్మలం 
దరుదుగం బుష్పుమంజరుల 4 నందముగా ధరియించి పుట్పదో 

త_రము ధ్యనించుచుండ గుణ4ధామునకుం గనుపట్టి యాతనీం 

బరునిగ నెంచి యర్భనల 4 బాగుగ జేయు వహీ చముల్ వనికొ ౧౨ 1806౮ 

రామునండలి యాద4రమున నకాలంబునను బువ్వుల౯ పఫలా+ళిని మహీధ 

రము లాతనికి(జూ వి రమణ(బుట్టంగ౭ చేయు; మటణీయు (గోరినతజేీ (మమతేంబుట్టం 

గాల చేయు సెలయేళ్ల (ఖగ దు నువిచి త్రమ్థుగం గనంయబఅచయ చు ( నీయల4+దనమునిర్థ 

లతేయు. గల్లిన సలి(లంబు నీయరగల వా భూ ధ్ర శీిఖరాళి(యందుC చెలం 

ఆ. పాదపములు రామ+భ ద్రునకుం బ్రతి వజిల. స్వం గలవు 4 భయముగలుగ 

దాతేండుండుచోట 4 నవమానముండదు, రాము జెచటనుండు 4 రాజమాళి, 

రో 

క, ఈూరుండు ముహాబావావు, శ్రీరాముడు సు మ్మతండు 4 వెచ్చెజం బోవుకా 

దూరము గం గానం బోవుద, నూ రామునివెంత కిపుడె 4 యతిజవ మొస్పక౯, 

కే. అమహాత్తుండు ప్రభువగు 4 నతనిపాద 

సేవ శర్మ నప్రదమ్మున 4 చెప్పనేల? 

యకందో సాథుండాధారంబు 4 గతియు, మేము 

జనకజంగొల్వ మోరు రాశమునిం గొలువుండు. ౧౭౪ 1:09 

స్కీ అనుచుం బౌరాంగన 4 లధికదు8ఖా ర్లలై పతులతో నిప్విధి+బల్కి మజియు 

గాన రాముండు యో4గశేమముల మికు జనకజ మాకును4నొనరః గూర్చు 

జానకీపతిలేమి4+ చే నివాసా ప ముగాక నోకంబునం 4 గృందుచున్న 

జనుల సంగతి. గాంచి (యమనరాగ మొదవింప కాత చూలించెడు+నట్టియాయ 

తే, యోధ్యయందు వసింపలగ 4 నొప్పుం బ్ర బీతి 

యెొవనికిందున ధర్మంబు 4 నెసంగచుంట 

* విచ్చి కే కుసుమాపీడా బహుమంజరిభారిణ8, రాఘునం దర్శయిప్యుంతి నగా ర్త మరకాలినః- 

అనిమూలము. అయంఫొవః నగాః రామం పరమాత్తానం మతా స్వనిష్ట భ, భ మురరుం కారభూపమ 

తో తొ, చ్చారణపూర్వకం స్వకాఖాకరోద్ధ కే నుంజరీరాఫప్పహ్నాంజలిఫి॥ చంనన్చయిన్యంతీకి. 

స్ ఖని ఇన మహేశ్వరతీర్థులు, డినిభానమే యిట సూచికమని తెలియందగు, 
Mh 



er 

లో 

gir 

అయోధ్యా కాండము = ఈ౮ సర్లము శీ4ర్ 

నిది యనాధయువ ల గై కశయదియె యయ్యు 

చేని మాకేల ప్రాణమ్ము + లేల సుతులు. ౨౧ శేష [0 

థన మేటికి. దనకొొడుకును, ధనకారణముననేె భర్తం4 దగ విడిచినయా 
వనితేయు దుర్మతి కులపాం,సని కై క తర్గిజింపకుండు 4 మమ మణి యెవరి౯”.౨౨ 

. కక రాజ్యమందు. 4 గై శేయి జీవించి యుండ మేన నసువు 4 లుండువజుకు 

మేము భృాత్యులవలె 4 మెలంగ మొకప్పుడు, నేవసించియుండ 4 మిద్ది నిజము, 

. తనయుల వె శపథంబును, నొనరిచి వచియింతు మిట్టు 4 లుండ మనుచు, జే 
ఫ్థుని రాము గరుణ లేకయె, వనికంపుచునున్న చేమి 4 నచియింప నగుక౯. 

దుష్ట చారిణియు వి+శిష్టధర్శ త్యాగచి త్తయు నగు కై క 4 చెంతం జేరి 
బ్రతుకంగాం ,గలరొ యెవ్వరుసుఖంబుగ; నింకనీరాజ్య మాధథారశహీనమగుచుం 

బతిలేని దగుచు ను4పద్రవముల నొందియున్న దీకై కయ్ + యొక్క హేతు 
వగుట వినాశంబు4నంద సిద్ధ్గంబయియున్నదీ తీ తి యేల్ల 4 నురుగు ణాఢ్య్యు. 

డన రాముడు వనిశేగ 4 నవని బతుక. 
ర్త (WU 

జాలండు గదా తలంప దశరభుం డతండు 

చనిన నంతయు నళియించు 4 ననుట స్పష్ట 

మేగదా సుకృతమెల్ల తు4యించె మాకు. ౨౬ 1814 

. మోకు తలంప6గా 4 మిగుల దరిద్రులు గాన సీవిషయంబు. 4 గకంగి యెంచి 

విషమైనం ద్రావుండు 4 వెస రామునై నను జేరంబొం డివ్విధిం * చేయం చేత 
గాదేని మూవేరు 4+ గాని వినంబడనట్టి 'జేళంబున 4 కరుగు. డింక 

జనకు నాజ్ఞ ను గై కశయనుమలిం గొనిపోయె నాతండు దోవ మేశమందురేమొ 

. కపటమితి యాచు దశరథమ్లైవరుండు, జనకజాలక్ష్మ ణులతోడణదన యునం సె 
నికి బోయని చెంతకు 4 బళువు లనుపు,నట్లు మనలను భరతునకప్పగించ. 

పూర్ణ శశాంకునిం 4 బోలు మొగమువాండు గూఢజత్రువు, శత్రుశకూటహంత 
శ్యామల దేవా, డా4జాను బాహుండు పంకజాతుండు సౌమిక్రి 4$కన్న, యెందు 

ముందు తానే మాట4లందముగా నాడు సుందరాంగుండు నిత్యశ+నూనృతవచ 

నుండును భూరిబ4లుండును లోకులకందటజికనుకూలుం 4 డై మెలంగు 

తే, వాండు శశిరీతిం గన్నుల 4 పండువగుచుం 

క 

గానయడువాండు మ_త్త్సనా4గంబు పోలి 

దనరు నడకలు గలవాండు 4 నునుజసింహూం 

డరయ రాముండు చెలణస మ4హారథుండు. 3౦4౪ 1816 

విను. డల రాముడు తిరుగుట, వనములు కోభిల్ల€ గలవు 4 పలుకిది నిజమే 

యని నాగ రకాంతలునే,ద్చునంబల్ము_ చుంబలువిథ ములం4బొగ డుచుముజేయుక్, 
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చ. మృతిం గను వేళయందు వలె? మిక్కి.లిదుగఖము తమ్మునేంచ న 

య్యతివలు భూరినాదముల 4 న్నార్తిని బొందుచు నేడ్చి' రిట్లు గ 

హాతతుల( గాంత లెల్ల గరు4ణాత్యుని "రాముని. గూర్చి చింశ్రంల; 

గృతదిన కృత్యు డై తపనుం థీ చేశాను బశ్చిమ శై లసీమకుకొ, 1818 

చ. అరుణగభ స్తీ య స్పగిరి 4 నందం 'రాత్రియు వచ్చిం బొరుల 

శ్రేరుణమునందు నగ్నులను 4 దా రొనరించెడు నిత్యకృత్యముల్ 
జరపుట నూనీలెళ్లెడల 4+ సస్వర వేదరవంబు సత్పురా 
ణఆరవముగాని యించుక విశనంబడకుండె నయోధృయందొగి౯కా, 39 1819 

తే, కటికిచీంళటి గ్రమ్మిన 4 కరణి నుండె 
వర్తకులు నంగడుల( బెట్టు + వాంఛం బూన 

గ. రి సంతోవమే సున్న ల యయ్యె నందు | 

దిక్కు. తోంచకయుండె నా 4 తీరుం గనుట ! . ఏ౮ 1820 

ఆయ'యోధ్య్యాపుర + వుపగత నతేత్రమైన యాకాశంబు 4 నట్టులుండెం 

గాంతలు తమసుతు. 4 గాని తోయుష్టువు: గాని వనంబున 4 పురంబు 

చేయం బంపిన నెట్లు + చింతింతురో యిశ్షైై యాతురులై పార్థివాత్మ జన్లు 

శ్రీరామునిం గూర్చి + చిత్తంబు లా రిచేం దపీయింప దీనత 4 "భె ధర మెడల 
నే, నేక రెన్నంగ రాము. డయ్యింతులకును 

సుతులకం పను సవాజూత +4 వితలికంకు 

నధికుండై యుండె; నటి య యోళ4ధ్యాపురమున 

నాటపాటలు 'ేవోత్స4వాదులెల్ల, 3౬ 1821 

క, ఒనరింపం బడక వాద్య) ధను లే వినయబడోక్ యుండే 4 వరుస నంగ 

లును మూంతలు ఫడియుండెను, దనరదు సంతోవ మట్టి + తటి నెంచేని౯, 

క. సలిలంబు టీ ఇమైనకా, జలనిధి గన్సడెడు నట్టి 4 చందంబున ను 

జ్జ ప్రలనగర మద్ది య త్తజిం గలపిలపాటొంది వెతల. 4 గండి కనంబజెకొ. 

నలువదియెనిమిదవ సర్ల్షము సంపూర్త ము, 
౧ ర 

రొ 

ర౯ - వ సర్గము, 

యదు వేద్యశ్కుతి, గోమతు లను నదుల రాముడు దొంటుట, ర్చుర్టులా 

చ, పురుషవ శేణ్యుం డాజనక4భూపతియల్లుండు రాముంంత న 

ప్వురజనులెల్లం దన్విడిచి 4 పోయినరా త్రి విళిష్టభాగము౯ 

ద్వరపడి చాలదూరము నిశతాంతము న నెమ్మది? దం డ్రియాజ్ఞ నే 
స్మరణము చవేయుచుం జనియె 4 జానకియుక- సహాజుండు వెంటరా౯, ౧ 

క్, నని నతండటు చనుచుండం,గనెి శుభముగ రా తియెల + గడి శుభ దమె 
WY ౧౧ Che 

re 



నా. 

ఇ 
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తనరెదు సందె నుపాసిం,వెను రాముండంత సవాజ+వీతలతోడ౯ా, ౧y 1225 

నీ, మమత నుత్తరకోసథలము నంతమును జేరె మార్లంబునందు గ్రాశీమములచుట్టుం 
బొలముల వి త్రనం$బులు చల్లుటకు సరిహద్దుల "కాసదాక ౪ 4 ననువుమాజ 

సజ్జీకృతంబుై. 4 చక్కగా గనంబడె వనములు పుష్పించి 4 వజ ల రాము 

డవ్వాని గాంచుచు 4 సతిముదమందుచు. “బెనగా మములయిళ్లైోలనువసించు 
కే, జనులు పలిశెడు మాటల  వినుచు ఘోట 

కములు వే పోవుచున్నం దళీద్లతివిలాస 

మునను ద త్తద్విశేషంబు+లను గనుటను 
_ వముందగతినలె దూరంబె 4 చెంచె నతండు, 3 | 1226 

చ. అరుగు చునున్న రాము గనీ 4 యచ్చటి మానవు లెని నిస్పీరో 

ధరణివరుండు నృద్దుండయి + తా విషయేచ్చకు లొంగినాండ యో 
యరయ నృళంస శకయనృ+ పాత, జ పాపమనీష యెప్పుడుకా 
గురుతర పాపకృత్యములం + గోరికం జేయుచు నుండుగా, కటా !. ర్య 1౬97 

చ, అనవరతంబు ధర్మనుతి 4 యొ కరుకూపరుంపెచుం ప్రాజ్జుండై 

తనరి జిజేంద్రి యుండగుచు 4 ధాత్రి జెలంగెడు రాముం డట్టిడా 
తనయునిం గానలం దును 4 దా మదిం గోరి పురంబు వెల్షీడం 

బనిచెను _(గూరురాలు గద 4+ పాపముతిక౯ొ మరియాదం బాసెంగా. స్య 1828 

క. అనయము కూరంబగు నృస్పనియం దె మెలంగు; నింక 4 భాగ్యాకికయం 

బున నలరి యధికసౌఖ్యం,బునం దగి యున్నట్టి జనక4భావరపు త్రిక ౬4 

చే, కఠరినవనవాసజనిత దుక4ఖంబు నొంద 

చేసె నాతన్వి యేరీతిం 4 జెందు నిడువు 

నెట్లనుభవించు నక్కటా 4 యీముదుసలి 
నృపుండు స్నేహం శౌటుంగం డొ4కించు శేని. ౭ 1880 

క్ కనుక నె ప్ర జలరుం టి యుండై, యనఘుండగు తనకుమారు 4+ నడవులకుం బం 

వీనవాండు హోరాముసరతి, జననాథుండు విడువంగో కె 4 సత్యం బిదియా. ౮ 

చ, అని యిటులాడు వారి వచనాళిని ఏరుండు కోస లేళుండై. 

యనఫఘమతిం జెలంగు దిన4+పాన్వయ వార్ధిశ కాం కుం 'జెంతయుకా 

వినుచును గోసలంబనంగ 4+విస్త తీమై తగు చేళమంతలోం 

జనియెను దాంటి యన్వలను + స్వచ్చజలంబుల నొప్పు నిమ్నుగకా. ౯ 1389 

క. వేద శ్రుతి యను దానిని వే దాంటియగస్త ప్రమౌని+పేరనివాసం 

బా దతీ,ణమున కభిముఖుం డై దా రాముండు చనియె 4 నతిశయగతితో ౯. 

1 'గ్రామసంవాసవాసినాః-అని మూలము. గ్రామౌాః మహాగ్రామాః సంవాసా; స్వుల ల్చగామాశ్షి- 

స అని వ్యాఖ్య. దీని ననుసరించి చెప్పబడినది, 
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తే. కొంత సేవిట్లు పయనమై 4 గోమతియను 
శై వలిని గాంచె నయ్యది 4 స్వచ్చజలము 

గలిగి యలరారు నద్దాని 4 కడను జవుకు 

'నేలల౯ గోవులు వసించు 4 వేలహొలంది. ౧౧ 1584 

క, వననిధిగామినియగు నా, ఘననది హయ వేగమునం ద4గ౯ొ దాంట్ మయం 

రనినాదములను హాంస,ధషనులం దగు స్యంది కాఖ్యశ+తే టినిని దాంకు౯. 

నీ, ఇమ్యోకునకు నును  విచ్చె నద్దానిని మునుపు, విశాలమై 4 జనపదముల 

నలరారు కోసలం4బను దాని రాముండు చూపెను జనకుని 4 సుతకుం బి 

శ్రీమంతుయౌ నరసింహుడు మదహంస సమనినాదంబున 4 సత్వరముగ 
సూతా! యటంచుంబి4ల్పుచు సుమంత్రు,నిజాచియిం కెప్తుకురలి, నే4 నేగు దె 

ం 7 
చే తల్లిదండ్రు లతో. బుమ్చ్4ఉతవనములను 

వెలయు సరయూతీటంబున 4+ వేంటలాడు 

చును విహారంబు చేయగ 4లనా? యెబుంగ 

వేంటలాడుట "పెద్దల 4 విధమె యనెదొ. ౧౫ 

చ, వనమున వేంటలాడుట నృశపప్రకరంబున కీజగంబునం 
దనుసమ మోదముం గలుగు 4 నట్లుగం జేయును గాబె యింక స 

జ్ఞనులొగి శ్రాద్ధముఖ్యముల 4 స్వాదుఫలార్థము వేట గోరుట౯్ 
వినమె ధనుర్ధ రుల్ సతము 4 వేంటం దలంతుగు లత్యశొద్ధిక్లై. ౧౬|| 

చ. అనయము నేను దీనినె మఖహాూ త్తర మంచును గోరకీ సరి 
ద్వోనమున నించుశే సలుపు 4 వాంఛను బూనిన వాడ చెపు, చే 
సిన జనియించుపాతకము 4 చెందదొకించుక వేటసల్ప నిర 
కను దగునట్టి వేళల మృగవ్యవిహారము సమ్మతంబె యా, ౧౭ 

కే. ఇద్ది రాజర్టి సమ్మతి 4 నెసంగ దీని 
నంటి క్రీడ మజొక్కటి 4 వారి కుండ 
దనియె నాయాయి విషయంబు+4అును మృదూ క్షు 

లను వచించుచు సూతుతో, 4 జనియె నతడు. ౧౮ 

నలువదితో “మ్మిదన సర్లము సంపూర్ణము, 

0 - వ సర్షము, 

-ంర్దుర్లూ రాముండు గం గాతీరముం జేరట, శురుం- 

న్, ధీమంతుండై న *యా4సౌమి త్రిసోదరుం డభిరమ్యములు వికా4లావనీత 

౧౨9 

త్రి 

౦చి 

1886 

18837 . 

1838 

18839 

వ 
శో 

లములగు నాకోస్మ్కలములను దాంటి యక్క_డ నిల్చి తాం బూనుళకానన 
l లక్షుణపూర్య జః -అని మూలము, 
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తము విఘ్నములను బొం+దక సాగుటకుం జెద్ద లనుసరించెడు సద్ధ+కినిబు రాధి 
దేవతలకు జేయం4గావలసిన నమస్కారమప్పుకడు చేయం + గార్యసంక 

ఆ. టములవలన నిలుచు4టను దాని నిప్పుడు 

చేయం దలంచి సాధు4చి త్త మలర 
నాయయోధ్య దిక్కు 4 నతిభ క్రిం జూచుచు. 

గరయుగంబు మోడ్చి 4 క మృభణితి, ౧ 1840 

. నిరతము కాకుత్ స్థులచేం బరిపాలిత నుగుచు వెలయు + ప త్తన వరమా! 
వరుసగ నిను నీచేవో,త్మ_రమును బౌరుల ననుజ్ఞ ర గాంశ్నీంతుం దమికా. ౨ 

వూ 

క. వనవాసనియతి గడుపుచు, జనకునిడా బుణము. దీర్చి + జననిం దండ్రి౯ 

వునములరం గూడి వురలకా, నినుం జూచెదనంచు వేడి 4 నృపసుతు డంత౯, 

సీ, తనుం జూడనచ్చిన 4 జనపదవాసులు రథ వేగమునను దూ+రస్థులగుట, 

దలపోసికొని రక్షకా మాఘుడై వారిం వీలువం గోరిక పుట్ట + లలితే మైన 

దత్నేణహా స్తంబు. 4 దానే క్రీ వారల కనుల నీటిని గను+నొనుచు. డనదు 

వక్రంబున౯ దురఖథవారి వ్యాపింపంగ దీనుండై వారితో 4 మానసీయ 

తే. వచనముల బల్కె, నేను మోాళ4స్వమి నగుట 

కును దగినయట్లు నాయెడ4లను నుహాద 
రమును దయయును జూవితి 4 రమలచిత్తు 

లార! నను జూడ నిం మాగ4ఫీరముతుల, ఈ 18483 

చ. పెనువగ వృద్ధినొందు దుర4పిల్లుట మంచిది గాదు గావునం 

జనుండిక మేము గృత్యమును 4 సల్పంగ. బో యెద మిండనుజ్జ నా 

విని తమి నమ్మవోత్తునకు 4 విశ్కుతభ క్తి బ్రదశ్నీణంబులం 

బొనరిచి మొక్కి. వారు వగం 4 బూని విలాపముచేసి యా రులై. ౫4 1844 
అలానే చ 

ఆ. నిలిచి నిలిచి యతని 4 నిర్మలరూపంబుం, గనుచుం గనుచు. బోవంీగాళ్లురామి 

మెల్ల మెల్ల (6 బోయి 4 రుల్హముల్ సవియి౦ప, నిట్లు తనివిలేక 4 యెస్థ జనులు,.౬ 

క, తనుం గనుచుకా విలవించుచుం, జనుచుంశడంగ నంతఠామళ4చం ద్రుండునూర్యుం 

డు నిశి పొడసూపం గ్రుంకెడు, ననువున దూరముగ చే? 4 నతిజనమొప్పళ. 

సీ, ధనధాన్యసంప త్తి. + దనరారి దాతలా జనములచే దగి 4 సతతమంగ 

ళములచే నొప్పుచు + రమణీయమై చేనివబన భయములేక + భవ్య చేవ 

'తాలయసంతతి 4 యాగపళువులను గట్టు యూపస్తంభ+4ముల నావృ 

తంబయి, యుద్యారాన్మకతులచే నలరుచు జూతేననంబుల 4 సొంపు గనుచు 

ఆ, జల సమృద్ధి గలుగు 4 సలిలాశయంబులు 

వెలయం బుష్ట్ం దుష్ట 4 గలుగు జనులు 

గ్ 
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నిండియుండ, దేనుశముండలములు నొప్పు 

గోసలములు సొంపు 4 గూర్చుచుండు. ౯ 1847 

చ, పురములు పోలె గ్రామములు 4 పొల్పుగ( గనుడుచుండ6గా ధరా 

వకులకుం జూడ యోగ్యమయి + భాసిలు, వేదనినాదమెల్లెడం 

బరంగం దదీయగ్రానుములు 4 బాగుగ జూచుచు ఊాంటిపోయె న 

ప్వురుషలలాము. లా రథ4భూరిగ తి౯ా తణనూత్రమట్లుగ౯. ౧౦ 1842. 

ము. పరమా మోదమునం జెలంగి యధిక శవ్రాగల్భ ముం గాంచి సుం 

దర రమ్య ద్రువముముఖ్య భూవీ. శ్రమహో౪దాస్ట్రీనంబులక గ నిండి భూ 

వరయోగస్టంబయి యొప్పు క వోసలముల౯ 4 భాసిల్లు వుధ్యాధ్వమం 

దు రయం బొప్పంగ నేగుచుం దలపండం+దుం గల్లు శర్మంబులక. ౧౧ 1549 _ 

క, ధీరవరుండగుటక౯ా రఘు,వీరు(డు తే త్తద్విశెవ 4 విసరము మదిలో 

నారయ కరిగ౯ా దశత్నీణ,తీరంబున వెలయు నట్టి 4 తిపథగం గనియక౯ ౧౧౪ 

ఆ. పాంచిలేక స్వచ్చశపయసుల దివ్భమై 

పావనమయి మాని 4 వారిసేవి 

త్రమయి త్రీజగములను 4 దగం జరింపంగ జాలి 

శ్రాలుచున్న గంగం 4 నియ సతండు, ౧౨ | 1851 

క, దానికి దాపున ధర్మ, శ్రీనియతములగుచు మౌని 4 జిష్లాపీ శ్ర మముల్ 

జానుగ వెలయు౯ా - ిక్షర మానినులందున్న పెద్దథమడుంగల నీట౯ా. ౧౩ 

క, ఆయాయి కాలముల6 డాయ శ్తత వచ్చి యందు 4 నాడుదురు దమికా 

బాయక సురగంధర్వ ని,కాయము కిన్నరులు దనుజ4గణ మం వలరుకొ. ౧౩౨౪ 

కే పలు తెగల నొప్పు గంధర్వుల భార్యలు నచ్చి యందు. 4 బొలుపుగ జలే 

ళులం చేలుచుందు రది నీర్శ్మలజలమై శుభడమగుచు 6 మహీిమం దనరు౯. 

చ, సురతతి కేళి సల్పందగు 4 సుంగరశె ల శతంబులందునుం 

బరంగును దద్విహార్యవన+ వారము చెన్నలరారుచుండు ని 
ర్హరులను బూజ సేయుటకె 4 సంతత మయ్యుది నింగి యందు సం 

చరణము చేయుచుండును విశశొలయశంబును గాంచి యొ ప్పెడుకొ. ౧౫ 

క సురపూ జూర్థము సుందర, సరనీజముబందు లో చె4సంగుచు నుండు౯ొ 

బరుషశిలలోవె వె బడు జల్క,మె రహి౯ వెడ నవ్వుగాంగ4నొసంగడి నాకచో౯, 

వీసవూాలిక :_ 

అందలి ఫేనమే 4 యతినిర్హ్మ లంబగు హోసమ్ముగాం దగి 4+ యలరుచుండు 

నొక్క_చో మిట్టల 4 నుండి పల్గ్లమునకు దిగ పాటు జలధార 4 సొగసు మోటు 

జడలపోలికనుండు; 4సుడు లొక్క_ యెడ సొంపు నింపుచునుండు నొ4క్కెడగభీర 

ముగ నిశ్చృలంబయి+పాగ జొందం దగియుండు; నొ క్కెడజలధార4లురవడింజను 

+ 
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చుండు; మణ్ొక్క_చో 4+ నురు మర శములట్లు గంఫీరశబ్ల సం4కలితమగును; 

వేటాక్క చోటను+నికుగులగతి భోయంకరముగ మాసు; నా*క_యెడ చేవ 
తలు జలంబులం గుంక4లలితే మైతే గియుండు; నర. లోత్సలములు+ నెగడుచుండు 
నొ శ్ యురిపూ రి4నొ ప్పెడుపులినముల్ కన ద గియుండు; నొ+క్ష యెడవిమల 

కతము చెలంగు 4 సారసపత్వులు హంసలు స్వనముల 4 నలదె "చేయు 

చుం డును, చ క్ర వా4కోరునినా ద ముల్ చెలువారుచుండును 4 లలిత గతుల 

బరంగి మ త్తిల్లిన 4+ పయు లందందు నిసనములు వేయుచుం 4 బ్రబలుచుండు; 
నొక్క_చో | నానది4యొడ్లుల వరుసగా నలరారు భూరువాం4బులం జెలపట 

గుసుమమాలల వేసికొన్నట్లు క నంబ డుచుండు; నుత్సలపం _కి+యొక్క చోట. 

బుప్పించి తజ్జలం4బునుగ వ్పీయుండునొ కడం బవ దవన ములు 4 బెడలు. జూపు 

చుండు; నొక్కె_డ మనో బ్బ నోన్నతిం దగు కెల్టంగలువల కుట్ర లశములుచలంగు; 

నందొక్క_తావనున 4 నన్ని బేజంగులపుప్పొడు లెల్టెడం 4 బోలయుచుంట 

వర్హాంతేరమునొంది 4 భయదర _కవ్య్భాయం గని మదించిన దడాని4కరణ్ నుండు 
నులీనమున్న ది లేక4చెలయసట వై ధూర్యమణిభంగి నెంతొ ని+క్యలముగాంగం 
గనుపట్టుచుండుల దక్షంగాతటంబున నలకు వనాంతర+ములను వే మత్త 
దిగ్గజంబులు వనస్థితగ "జేం చ్రంబులు "దేవోప పవావ్యా దంతి వ్రజంబు. 

పసలుమాటు ఘీంకృతిధ్వనులు చేయలో బృతిధ [నిచేయువన రాజె పపంగు చుండు 
ఫలపుప్పు కిసలయ 4 లలిత భూమణముల్ ఇ నలరుట మంచిసొశమ్ముల ధరించి 
నట్టి కామిని పోల4థనందమ్ముగా6 గనందగియుండ్రు మజియు నద్దాని లతలు 

చివురు జొంపమ్హులు 4 చి త్రసతేత్రులు గప్పియుండును; భుజం$గములు నీరు 

లే. కోతులు మొసళ్లు, సతతంబు 4 కొమరు మిగులు 
చుండు; హారిపాదకమలంబు 4 నుండి యద్ది 

దిగిన యది కాన నాక్ళతి 4 దివ్బమగుచు 

ననభఘయె పాపదూరయు  నగుచుం బొలుచు. ౨౪౫ 1651 

క, [అనుపమ "భగీరథుని తపృమున నీశ జటాసమూవా4మున నుండీ ధరి 
తిని బొంద నవతరించెన్తు ననుపమ విఖ్యాతి మెజియ 4 నొనడి తనరు౯.] 

తే. సారస శ్రాంచముఖపటీ, 4 సరసనాద 
ముఖరితంబయి భూ భాగథమున. బ్రైవావా 

ముగ చెలంగుచు6 బాణి సముద్ర పల్ని 

యగుచు నాదేవగంగ ప్రఖ్యాతి? నందు. ౨౫ 1859 

క, అరదమున శృంగిబేర న,గరమునకుం జనుచుం జెంతం 4 గనుపక్షైడు నా 
సురనది జే రెను శ్రీరఘు, వరుడు మహాబావహువెంత్ొొ 4 భక్తి క్రి చెలంగ౯ా oy 

క, కని యంత నమ్మహోరభుం, డనయమ్లార్శి కల సుడుల 4 నత్యుఛ(యమై 
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కం 

, 

వై 

కనుపట్ట నిప్పు డిచ్చటనె నివాసము చేయుదమని4యె౯ సూతునితొ ౯. ౨౬౪ 

ఈనది వెంతనె బహుపుప్పానూనసుపల్ల వాళి 4 నలరుచు నదినో 
గాననగు గారణెట్టాకండా నిర్మలవిటపిచెంత 4 నరదముతోడ౯. ౨౭ 1669 

నివసించి యుందమో మం, త్రివరా! గంధర్వదనుజ 4 దేవమృగపత 
శ్రీవితతిశే యుదకము .గౌ,రవింపంగా€ దగినదియగు + రమ్యము శినమా, ౨౮ 

కనుకనె యూసరిదు త్రమ్కమును గనుంగొందనుని సలికె 4 మోదంబున నా 

యనుజుండు సారథి వచ్చేయని ఘోటకములను దోలి 4 స్యందనవరముక.౨౯ 

. కొనిపోయి రింగుదీతరు,వు నికటమున కంత రాఫఘు+4వుండు నూర్యకులం 

బునకుకా సంతేసమిడు నాాఘనుండా రమ్యుద్రుమంబు కడ రథము దిగె౯ా,30 

* అనుజునితో జూనకితోం గ గన రమ్యూముగా సెసంగు 4 య్యా స్థలి విడియం 

గని సూతుడు తానును దిగి భునభఘోటకములను విప్పి | కట్టి జవమునక, 

తరుమూలగతుండగు రఘువరుచెంతకుం బోయి భ క్షి 4 బద్ధాంబలిమై 

సరవమాత్తు నిగాం దలంయయచుం బ రాకులేకుండెనుు జన4థపదమున నందు౯, 3౧|| 

అలరు సహుండు నా వినుతి 4 నందిన రాజు నిపూదవంశ్యు౭డుకా 

బలయుతు(డా నిహాదులకుల 4 చార్జి వుం డు _త్రముయకౌ చు నెంతయుం 

జెలంగు' నతేండు రామునకు + తనముము గోరెడి పా ప్రాణమిత్రుం డు 
జ జ్ఞ పలతరకీ! రి యప్పురుష+వర్యుండు రాముడు వచ్చెనం చొగికా 33 1869 
విని తన జేశము పావన్మమని తలంచుచు నృద్ధవీతతి + నాత్తసచివ్రలం 
దనజాలిం గూడి శ్రీరా, మునికడ కే తెంచె ల్ కముఖ్యు(దు గానక, 53504 

అంత నిషా జేళుల డరుగు'దెంచుట దూరమున నుండియే గాంచిథయనుజుతోడ 
రాముండా బోయభూ4రమణున కెదురుగా-బోయియాతనింయహా డె; (బోయ రాజు 

వల్క_లధారియె4వణిలు రాముని గాంచి యా ధ్రుడై బగియార4నతనిం సాయి 

లించి యోరాఘవా!4యొంచ నయోధ్య్యయట్ల ప్రై నాపురమిదిశయగును స్వీయ 
. మింక నేం చేయవలసిన + చేమి నీకు 

నో మహాభుజ! యతిథిప్రి వీ శయుండు దొరంకు 

నిట్టి జెవ్వని కని యంతే 4 నింపుంగులుకు 
బహావిధా న్నాదులను దెచ్చి 4 భ_క్రిమెణయ. 3౬ 1870 

. అర్థ సంబు నేగంబ 4 యచటికి. చెప్పించి నీకు స్వాగతము లోళకై కవీర! 
యేస్త వీయంబగు 4 నటవి రాజ్యం చిద్ది యంతయు నీదియ్ 4 యగును "మేము 

నీకు * సేవకులము 4 నీవు మాయొడయుండ వింక నీయిచ్చనే న 4 యీూవిశౌల 

రాజ్యంబు6 బాలింపు 4 రమణీయగలి నీవె పిండివంటలు నతి వ్రియములై న 

. యన్న పానకములు రసాశయన ముఖం౦ంబు 

లైన లేహ్యోదులెల్ల నిం 4 దమరుచున్న 

_ i శ 



అయోధ్యా కాండము = ౫౦ సక్షము. 458 

వారగింపుము; ఫయనముళఖ్యంబు లీవిన్గా 
యిదిగో గుజ్ఞములకు గడ్డి థీ సదమలాత్త్య |. ౨౯ 1571 

చ. అని వచియించు నాగుహూుని 4 నాదృతిం గాంచి వచించె రాఘవ్రం 
డనఫ్లువుతి! మ్రీయంబు తేగు4నట్లడుగుల్ ధరమోవీ నీవు వ 

_చ్చినయది చోలచే! మజీయుం 4 జెప్పితి ఏవు మదీయ రాజ్యముం 
గొనుమని స్నేహభావమును 4 గూడను జూవికి వింతచాలచే!. రం, 1872 

తే, బ్రంతమాొత్రంబున కె మాకు 4 నెల్లరీతు 

లను సమర్చనమును జేసి + లలితభంగి 
నలరం జేసిన యట్లయ్యె + నని బలాథ్య 
'చాహూువులం గాంగిలించి యిశీప్పగది. బలికె. ఈం 18178 

క, వినుము యదృషస్ట్రవశంబునల గనం గల్లితి నిన్ను బంధు+కలితుని శరం 
బున నున్నవాని నోగువా!, ధనమును రాజ్యుంబు గుశల4తం గనం గాజే 1 

క, చెలికాండ్రు, కుశలయు క్షిన్సి నలరారెడు వారె; ప్రీతి 4 నందుచు నేబే 
ని లలి సమకూర్చితివొ మి త్రలలామా! నాకు గా ముశనంబున నేనుకా, 

తే, అన్నియును జక్క_ంగా నబ్బె 4 నంచు దలంచి 
మరల నిచ్చెద నీకె యి4 త్రరుణమందు 

మానినాయడం బ్రతిగ్స హం +4 బేను హేతు 

వనువదించెద వీసుము నెశయ్యమున దాని. ౮9 I8T6 

చ, జనకుని యానతి న్నెజస + స్వాంతము ధర్యమునం జెలంగు న 
ట్టునిచి కుశా త్రమేఖలము + నొప్పుగం చాలిచీ నారచీరలం 

గొని ఫలమూలముల్ దినుచు. 4 గొండలయందు వనాళినుండుచుక౯ 

ఘనతపమేను జేయుటకు. 4 గాం దగువాండ నటంచు నెంచుమా !. రర 

క, తురగములకు ఘాసమె యీ, తరుణమునం గోరువా(డ 4 దాని వదలి యే 

పరికరములం గోరను జూ!) పరికింపంగ నింతమా శ్ర + పరమాదృతిచేళా. రర 

క, నను నీవు సత్కరించిన, ఘనమితివే యగుదు ఘోట4కము లివ్వియు నా 

జనకునకుం బ్రియములు గావున ఏనిం దనుపుట ననుం 4 బూజించుటయే. 

అనియె నంతేట గుదం 4 డప్పుడె తన సేవకుల బిల్లీ వేగంబ4భోటకముల 

 “కోనువగు పాలు నీ4రును మిారుశత్రాగించియాహార మొసంగుండీ4యనుచు నొజ్ఞ 

యుజె రాము డామోం6ద 4 నదుము నారచీరనె యు _తృరీయమళీట్టునిచినియతిం 

బశ్టిమ సంధ్యను+పాసించి తమ్ముడు తౌ నేగితెచ్చిన 4 4 మాననీయ 

mr 

1 అశ్వానాం (పృతిపానంచ ఖాదనం వైన సో౭న్వకాత్ అని మూలము. ,పృతిపానం 

శీరాదికంఛ-అని వ్యాఖ్య. | _ 



శ్మీనీగ ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

"ఖే. గాంగవారిని గొని పద4మోళనంబు 

చేసికొని వార్చి నేలపై + సీతతొడం 

బవ్వళింపంగ సౌమిత్రి + యవ్వనపతి 

యున్న కడ కేగి తరుమూూల 4 మొంది యుండే. ర౯ . 1820 

క, వనరాజ్యపతియు సూతుడు, దన చెంగటనుండ రా ము+తమ్మునిచే రా 

ముని గుణముల చజెప్పించుచు, ధనువుంగొని జాగరూకకక నృపుం గావకా, 

*"తే. రా త్రీియంతేయు మేల్కొని 4 రాము ననుజు 

నందు సంశయమును గాంచి 4+ యాతండుండె; 

నామహోత్షుండు వుతిముంతుం 4 డతులకీ రీ 

మొన 'రాముండు శయ్య పె + నటం బనుండి. ౫౦౪ 1882 

కరో కలలో నై నను గష్టంబుల చెటు (గక సుఖసమృద్ధిం 4 బొందం గం దగన 

టల బవ్షళించుటకా నిశ, యలఘువుగ౯ గడచినేట్టి 4+ దయ నతనికి౯. ౫౧ 

ఏంబదియవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 

సం = వ సక్షము, 

రురు గుహుడు లక్నణునితో సంభొషించుట, ఎుఢుం- 

క, తన యన్న నకుటిలంబగు, మనమున గావంగం బూని + మానితీచాపం 

బును దాల్చి లత్ష్మణుండు మేల్కొనియుంటకువగంద వించి4గుహూుండి ట్లనియెక్. 

చ, న రపతిముద్దుకుజ్జండవు 4 నాయన! నీకయియీ సుఖంబుగాం 

 బర౭గెడు శయ్య యియ్యదియె 4 బాగుగ నిందనురింప నయ నిం 

దు రమణం బవ్వళించి పృవి(ఢూతపథ శ్రమను కాపశర్మ మి 

తీరుణమునందు బాందుము, హాథ క్ర కము మెన్నల 'దుస్పవాంబు సూ!. 3 

ఇందున్నయట్లి మే4నుందణి మాటవికులము గావున గష్టీముల సహీంచు 

వారము; సుఖమునే + పడయంగం జూలినవాండవు నీవెన్న 4 వసువుతీశుం 

గావ నీరా త్రియు4గడచను దనుక మేల్కొనియుందు మేమెల్ల4వినుము నాకు 

మాస్థలి రామునిికంటును వ్రీయతీముం డెవ(డును లేడు సు(మిద్ది సత్వ 

ఆ, మిట్టో వా ర సత్యమే తో మగా జెప్పుచున్నవాండ్ నీకు 4 నొక్క. రాము 
సుప్త సాదముం గొని 4 వోణి వికతయకో, ధర్మధ నములొందం+చలంచుచుందు. 

కొ ఆ నేను రాము. బ్రీాయసఖు, జూనకితోం బవిలించు 4 సరసమతిని గం 

బూని ధనుస్సును బంధుల, తో నెళైడం గాచుచుండు4దు౯ సౌమిశ్రీ!. ౬. 

cir 

చ నిరతము నీవనంబున నె + నేం జరియించుచు నుంటం (గొ త్త దె 
గి 

* రామ ముప్ర, మతో ధనుర్ధరః -అని మూలము, ధనుర్మర ఇత్య "నేన లక్షలే ప్యతిళశంకా గుహ 

ఎ వ్యోత్య తే-అని ప వ్యాఖ్య + దీనోననుస సరించిలీం సంశయమును గాంచి అని, శతెనిణింపయబడినది" 



అయోధ్యా కాండము =్ఫో౧ సర్లము. శరన్ 

క్కరణిని గల్లు? నంతీయుం ద$గం గని నద్దియె కాన శత్రు, వె 
వ్వరుసను వచ్చెశే నతని + భంగి నెలుంగంగ వచ్చు నింక స న 
య్యరిచతురంగ సై న్యతతి +$ యంతయు వచ్చిన నో గు మే మొగికా. ౭ 1898 

చ, అన విని లత్షణుండ నీయె 4 నార్యవరా! యనఘాక్ష్య! ధర్మమే 
కనుగొన డౌలుదీన్రు కను4కక౯ వని నిందు భనతరతణం 

బును గను మాకు సాధ్వసముం 4 బొందుట యెట్లు పొసంగు నద్ది లే 
మిని నిదురింపవేల యని + మిక్కిలివ్రేమను బ్రశ్నసేయుదో. ౮ [329 ‘ee 

క, విను దశరథు ప్రియపుత్రుం, డనఘుం డీతేండు భూమి 4 నవనిజతోం బం 
డీనవాండు మాచి యూతనిం గనం జాలుదు నెట్టు నిద్రం + గడు నెయ్యూండా. 

. నిలుచునె యూజఅటం శ్రాణంబులు శర్మ 0 చెట్లు గల్లు ఖత బోర డ్రైదకేదై. 

pe నెవనిం దాశీి నిల్వరొ, యఎరాముండు  సీత్రత్రో మహో శ్రమమొసప్ప 

క. పచ్చికనేలను సుఖముగ, నిచ్చటనె పరుండి యుండు 4 టిదె చూడుము చం 

చచ్చటులమం త్ర తపములు, సచ్చరితుండు దళరథుండు + సలుపుచు భ _క్లికా, 

ఆ. అధ్వరాదులై న 4 యఖిల కృమములను 

బొంది యవనిం గాంచెం 4 బోలం దం ౦డ్రె 

సాటి లతేణముల + జాలంబు గలిగి పు 

శ్రులను మేటియగుచుం 4 జెలంగు నెవండొ. ౧౧ 1893 

క అకడ రాముడు వసీకిని, జతనంబుగం బోవనింక + త్షైపకి ప్రాణ 

ప్రతతింగని చిరకాలము, శీతి బ్రతుకం కిల య నాభ గ్ కీఘ్రమె కానౌ, ౧౩ 

క ముక మిది రాజగ్భవహాంబున, దతెవణు గురునాద మొప్పనళ్లేడ్సుచు ని 

ర్లతీశ క్షలగుచు నలయుచు, గతియేది వినాథలగుచు. 4 గడు నా ర్హిమెయిక. 

"తే. ఊరకుందురు సౌధంబు 4 నొప్పు దక్చి 
యుండు నిశ్శబ్దముగ నంచు 4 నూవాసేయు 

వాయడం గాసల్యయును జనళ4వరుండు నాదు 

తల్లియుం ట్రాణములం చాయం 4 దలంచి యుంద్రు.. ౧౩౪ 189% 

ర్, మృతినొందకుందురని యే, మలి దలయను నను. వారు 4+ మణి ద తికినచో 

శీతిపా! యీరా త్రీయె జీ ,వితములం గనువారు గాని 4 పీడప గనకు సూ |. 

సీ శత్రు శ్రుఘ్నుండను నాత్త తజన్నుండింకొకంయంటనతేనియందున్న నె{య్యమున నాచు 

జెపి సుమిత్ర, యాని మటణీమణి చూచుకొనుచు జీవింపవళ4చ్చును; రఘ్ముప్ర 

" వీకునంతటి స సత్కు+మారుని గన్నట్లి కాసల్య బ్ర బతుకదు 4+ గాన నాకు 

నీదురిఖమే సహి4యింపరాకున్నది యధిపునం దసుర క్తుశలై న ప్ర పజలు 

తే, బలసియుండం బ్రీయంబుగ + నలరి చూడం 

.. చగి సుఖాస్సదమయి యొప్పి 4 సొగసు గులుకు 

యు 



456 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము . 

నయ్యయోధరి నృపుం డంత4నుంద దుఖ 

మంది నకియింప గలదని 4 యాత నెంతు. ౧౬ . 1898 

క, జనసపతీయు మహాోత్తుండగు, తేన ఇద్దమమూరు రాము 4 డాం గానక యుం 

డిన నతని ప్రాణములు త్ర తనువున సెట్టుండం గలవు 4 ధరణీనాథా !. ౧౭ 

కొ, నరవరు(డు మృతిని గాంచిన, నరుసగం గాసల్య విడుచు. 4 బ్రాణంబుల న 

_చత్రేరుణమున నాదుజననియు౧; బరలోకముం చేరు జుమ్ము! 4 పార్థివవర్యా !, 

కే, మించిపోయను గార్యంబు 4 మించిపోయె 

రామునకు బట్టముం గట్టి 4 రాజు తనదు 

వాంఛ నీడేర్పుకొనకయె + పరమగలికి 
చేగం గలండిశం జింతింప 4 నేమిఫలము?, ౧౯ 1901 

చ. జనకుడు చచ్చుచో నపుడు 4 శ_క్షికొలందిని బ్రేతకృత్యముల్ 

తనయులు చేయనౌను గద + ధన్యులుగాం దగు రాజపుత్రుల 

ప్పని నొనరింపంగా. గలుగు 4 భాగ్యము. గాంతురు; మేమొ యట్టి భా 

గ్య్భనియతి. గానమైకి నుక్ళ+ తాధ్థలమాటను బల్కు_లేటికి౯, ౨౦ 1902 

రమ్యచత్వరములు 4 + రంజిల్లం జక్కంగయ బెనురాజమార్లముల్ 4 వెలయుచుండ 

ధనికుల హార ర్య స్టముల్ 4 ధరణీశ సౌధముల్ వెలయు చునుండంగవివులకాప 

వతులగు వెలయాం డు; + పరిఢవిల్లంగ, రథవాయగజసముదాయ 4 మలిశయిల్ల 

బహుళతూర్యధ్వనుల్ 4 ప్ర తినాదములం బుట్ట జేయ,భ వ్యోత్సవ+నిద్ధులలర 

లే, హృష్టపుష్టజనవ్యూవా 4 'సుసలసచుండ 

నలరు శ్రీ డాననోద్య్యాన$ ములు తగంగ 

జనుల సంఘంబు లెప్పు డు4త్సవము లలరి 

చేయ నలరారుచుండు. జు4 వర్ణా య యోధ్యః ౨౨౪ [908 

ఆ, అట్టి రాజధాని 4 యందు సుఖాత్షులా, వార లుండంగలరు 4 గెరవమునం 

దండ్రి బ్రతుకు నేని 4 తగ వన వాసంబు, గడవి మరలి వచ్చి 4 కడుముదమున, 

కే, అమ్మహాత్మని సువ్రతు 4 నపుడు చూతు 

మిట్ట భాగ్యంబు సలుగునే 4+ యెలమి నతనిం 
గాంచం జాలుదు మే; ప్ర తొ(జ్ఞను దగంగ 

జరపు మాతండ్రి కుశల 4 పురి వసింప. ౨౯౪ 1905 

క్ర, వనవాసంబును జరపీను వెనుకకొ మేమెల్ల నల్ల 4 పృథ్విళునితో 

డను గూడి యాయ యోధ్యను, -బెను వేడుకల జేరగలము 4 పెంపెనలారకొం 

క, నిరుపమునుగు భాగ్యం బది, వరుసకా లభియించు కుపుడొ 4 పార్థిన! యని యి 

క్కరణి మహాత్తుండగు భూ,వరతనయుండు లత్ష్మణుండు 4 పలుకుచు వగతో౯. 

=. క విలపించుచు మేల్కొని యే, యల గువహునింగూడి యుండ+నారాశ్రి చ నె౯ 

ళం 



అయోధ్యా కాండము - ౫౨ సర్లము, 457 

విలసిల్షి గుణా ళిని మన్కుజులకు హీతుండై న రాజ+సూనుం డిటు వలె౯ా. ౨౬౪ 

క తనయన్నయందు నే, జనకుని నె గల్లు న్నేహ4సరణి సం బలుకు చ 

క_నిపలుకుల విని యప్పుడు, వనతాజ్యవిభుండుగువాుండ. 4వ్యసనముగను చుక, 
"లే. వగు బొగులుచు జర బాఢ 4 తగులం (గాంగ 

వా_స్టీచందంబునకా రాము+4నందు( గల్లు 

స్నేహభావాధికమునం గ+న్నీరు విడ్షిచె 
నిట్టి కష్టంబు రావచ్చు+౪నే యటంచు. ౨౭ 7610 

ఏంబదియొకటవ సర్గము సంపూర్ణ ము, 

Wy 

౫౦ -ఒవ సర్గము, 

రుడు రాముడు గంగను దొంటం బ్ర యత్నించుట. శుకం 

'తెల్పవాటినతేజీ + నుల్ల సత్ స్థిరయశుండురు పృథువముండై + యొస్వు రాముం 
డఖలమంగళ చిహ్ను4కౌ సుమి త్రాపు త్రుగని హల్కె_వక్స! భా4స్క_రునియుదయ 
కాలమియ్యదియె భ4గవతి రాత్రి గతించెం బికభర ద్వాజాఖ్య4విహగములవె 

కరూయుచున్నవి; య వె4కూయు మయా రారనంబులు వినవయ్యె4+వనములందు 

తే, సౌమ్య: యతికీ ను గామిని 4 సాగరంగ 
మయగు గంగను ఏ దాటుదమె! యని పల్కు 

మి త్ర సంతోవదుండగు సౌళీమి క్రి యతని 
పల్కు_విని తన్నిగూఢ భావం బెజింగి. 34 1911 

క వ బేని సాధనము గొని, యీ దీనిని దాంటటనౌను 4 హితముగ ననుచుకా 

సోదరుండు ఇె ప్పెనని మదిం దాం దలంచి సుమం తు, గుహాని4ధరణీశ్వురుని౯ా 

క, రాముని యాశయ మెజిగతి చే! మానితులార! యనుచు 4 నింపు దగంగాల 

జా మాటలాడి యన్నను, నేమంబునం గొలిచియుం డోనృపుండుగుహుండు ౯. 

లే. రామునానతి విని చా శి4రంబునం బ 

రిగృహించుచు గుహధరి త్రీ విభుండు 
సచవులం బిల్వం బంచి యాజ్ఞ యిడే నిట్టు 

ఎక గనములలో ద + నమరం చేసి. ౫ 1914 

_క్ర రృథారునిం గూక్షిటగడు సులభంబుగాం దరియింపం జేయగా? 4దగి దృఢమగు 

_నోడ నొక్క_టిని బెం+ఛడొప్పుగ శేవున కతివేగమున నన 4 నమలబుద్ధు. 

"లగు వారలాతని 4 యానతి చొప్పున నతినుందరంబుగ 4 నమరు నాక్ 
నొకదాని శేవున 4 నుంచి తెల్పిరి జేని కొవాస్టీ ర్హ 'నంతట 4 నతేండు కరయు 

తే గంబు ముకుళించి రాముని౭ +గాంచి చేవ! 

FF నౌక యిడె వచ్చె నింకేమి + నాకు నాజ్ఞ 
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ఆంధ్ర, శ్రీమద్రామాయణము 

పురువపుంగవ! నిర్హర$వరకుమార 
సన్నిభా! సువ్రతా! సాధు(జనగణనుత!. ౮౪ 1915 
సాగరగామిని యయి తగ్గు, నీగంగానదిని దాంటు 4 మో నౌకపయికొ 

వే గూరుచుండు మనంగా, నాగుహునిం గాంచి యన్తు(హో తేజుండులా. ౯ 

అలరి వచించె నిట్టు లిపు 4 డాదృతి నాదగు వాంఛం దీర్చి తి 

వల వనసాధనంబులను 4 నంగన యాభరణాంబరంబులకా 

గలిగిన తక్కువ స్తువులం + గన్నన నౌకను జేర్పు మంచొగిం 
బలిశె ననంతరంబ యల 4 భానుకులీనులు రామలత్షణుల్ ౧౦ 1917 

యుడు సుమం తునికిం జెప్పందగు సందేశముల రాముండు చెప్పుట, శుశం- 

కవవంబులను దాల్చి 4 ఖక్షతూణేరముల్ ధనువులు వెలయ సీ4తయును రాంగ 
గంగానదికి. బోవం+గాం దగు త్రోవను బట్టి పోయిరి తరు4వాత నూతుం 

డాత్శ్మభృత్యుల ధర్మ 4 మరనీ పొళ్చెడు నట్టిరాముని. జేరి కశరదయంబు 
ముకుళించి యడ౭కువముందు నే నేమి చేయందగు నని పల్కె_4నంత రాము. 

. డాత్త్మదతీ ణ కరమున 4 నతనిం దడవి, సూత! లు, మ మరలి రాశజుకడకరుగు 
మప్రుమత్తుండ వై యుండు 4 నుతని చెంత, నీరథంబునం చెచ్చితి 4 వింతదనుక. 
పరవముముదంబును బొందిలి, నరదము విడనాడి యింక 4+ నరిగద వనికి౯ 

ద్వరితముగం గాలి నడకన, పురమున శీవింకమిందం 4 బొమ్మా యనినకా. ౧౮ 
తన కధిపునొద్ద కరుగుట, కనువుతి యిడె రాముండంచు 4 నతం జెజింగి వనం - 
బునకుం దోడ్క-ని పోండ,య్యెనని విచారంబునొంది 4 యిట్లని సలికె౯. ౧౫ 
పుకమువషవలలాను! సోదరుని 4 భూమితనూజను గూడి ము ద్రుండా" 

పుకుషునిభంగిం గానలకుం + బోయి వసించుట యన్నవా ర్త యె 

న్వరికి నసన్ముతోంబె యిల 4 వారక నాకని చెప్పనేల? యె 
వరుసను దీని దీర్పందగు 4 వారలు లేకుగడా జగంబులకొ, ౧౬ 1921 

బ్రహ్మాచర్యంబును + బాటించి వేడాళిం బకియించి దయయను4భవ్యగుణము 
an ఒడి ల న అద్య గలిగి యూ ర్లవమున 4 నలరారు నీకిట్టి న్యసనంబు వచ్చునే 4 ట్ర హ్లచరర్ధి 

ముఖముల బాటింహాముజ్ఞగంబులయందు ప లముగబ్లునట౦చు.4దలంప నెంత 
మాత్రము; నోవిరథమండన! సీతను దమ్మునిం గూడి వ4నమ్థునందు 

. వాసమును జేయుచు న్నీవు 4 నరయశమ్మ్హు 
ముజ్జగ ౦బులం గన6ంగల 4 విజ్ఞగ ముల. 

దగ జయించుచు సద్దతి4ని గనంగలవు 
వినుము మాదురవస్థ వి వేకధుర్య !. ౧౮ 19292 

. అభిసేకవిఘ్నంబు + నాచరించిన కై క యొకతె నచించె నము4మ్మొక్క_సారి 
యంచు జెప్పంగనేల!? 4 యూదృతి నీవెంట జను చేరంగాం బురథిజనుల నుమ్ము 



తే, 

తై, 

ఆ. 

క్, 

రం 

. తలపోయంగ వృద్ధు(డు మి కలి కామవశంగతుం డక్ళ త్రి తి ముండును నె 

' జెలంగును గావున జెప్పంగు వలసె న్నీతోడ నింకే4వట్టు హేతమకీ !. ౨౩ 
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నిదురించుచుండంగ 4 నేర్పున విడనాడి వంచించితివి నీవు + వనికి. దోడు 
కొనివోవునట్టు ల4భినయించితివి గదా యింక దు"ఖభాగుల$మే యయి యల 
పాప పవుతి యైన కి కయి4పాలం జిక్కి 

యుండ గలవార మంచని 4 యొక్క_రీతి 

బాప్పుములు రాలుచుండం౫గ 4 బలికి యంత 

బ్రాణతుల్యుని శ్రర ఘు4రాముం గాంచి, ౧౯౪ 1923 

చవాలదూరంబునకు నేగ 4 జనుల గదయని 

యజింగి దు॥ఖాబ్టి మునుంగుచు శీ నేద్చెం జాల 

సేపు బాహ్వోదక ము విడిచిన కతమున 

సూతు డప్పుడు వార్చి సంళుద్దుండయ్యె. ౨౦౪ 1924 
. కనుగొని సూర్యనంశ్యనృ ప కాంతుండు తీయని పల్ము_లొప్ప ని 
ట్రనువుగ సాశెసారె కతిశహర్ష ము మోజు వచించ నిట్ట లో 

యనఘమనీవ, | నీసదృళుం 4 సువ్భాదు త్త తము నస స్కదన్వయం 

బునం గల రాజసంతతిని 4 బోలంగ చశేంగనలే దదెద్చేడుకా, 3౧ 1925 

. జనపతి యాదళ రథుండా,త్త్యను ననుం దలపోనికొని న్య4థం గనకుండకా 

అనుదినము చేయువూ! య, నును చేళుండు వగల బొగులు4వుదిం దల్లడిలుకా, 

హ్ 

తన వి శ్రీయపల్నికిం గై గకకు, మున నులరయం జేయంనోం | 4 మహీ తాత్తుం డ్ 

జ్ఞనపత్ యేమేమిగ న న్యాజ్ఞను జి జేసిన జదులు సల్క.$క యె చేయనా ౨ర 

. మనుజనాయకు లెల్ల గాశ4నముమున శోథ 

కలన నె్చెట్ట పనుల? ద4గులునా చి శ 

మవ్టియన్నీ యు? దమవాంఛ 4 కప్ర, తెవాత 

ముగ లభించుట శే 'రాజ్య4మును మనుచుట. ౨౫% 1929 

వకార్య మెట్లు చేసిన, భూకాంతుం డి యమును 4 బొందండొ, మజి్ దు 

ఖ్లాక్లన. దపీంపండొ నీ వాకరణిని 'జేయవలయు 4 నార్యనతంసా |. ౨౬ 

ఇంతదనుక దుంఖ4మెజు6గ క నృద్ధుం డై ॥ నిర్ది తేంద్రియుండయి+నిజలపూ పూజుస్టిః 

డయిన నృపతి దుఖ $ నుందినవ* = గొన నొకుమాటు+గా సుమం. 

ఫ్ వభివాదన మొనరిచి, అయావిథ మున టా వయ్య! ఖీ గా వ్రురివిడువం 

గా వలసె నంచు. గానీ, ౨మూవనములణ నుంపవల సెళనే యని గానీ. ౨౭౪ 

"నేనును సౌమి ప్రీ యు నీ, జూనకియును వెతీలం గనము; 4 సరగున౭ బడియుం 

నంగా, జానకి సౌమి త్రి చేను 4 సన్మాన నులరళలా, ౨౮౪ త ల్త § న ay 
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క, ఒక్కింత తశవు చేయక, యిక్కడకు౯ రాల మమ్ము 4 నింపుగం బలుమా 

కడ నె చూకంగలవని, (మొక్కి వచించితినటం చు4ముదమునంజెపుమా', 

ఈరీతి నమ్మను? జేశ్వరునకు నాదు తల్లికి. దక్కిన 4 తల్లులకును 
గ కకుం బలుమాటు 4 గారవంబునం బల్క్ తరువాత నేనును 4 ధరణిజాత 

యును "నార్ఫు(డై న నా$యనుజుండునుం బల్కి నటుల. గాంసల్యకు4నస్క దీయ 

మైన యారోగ్య పా దాఖివందనములం జెప్పుము నృపతితో | శీసఘ్టుముగనె 

ఖ్ భరతుం బీలిపించి యాకతండు 4 వచ్చినంత 

నీదు నభిమతరీతిని 4 నెమ్మి యావ 
'రాజ్యపదమున నిల్పీ భ4రతుని గాంగి 
లింపువూ ! శర్శమునం గను4వింపదు వ్యధ. 5౨; 1985 

en 

స 

చ. వనముల మేము బాధపసడు4వారమటంచని నీకుం దోంచు న 
"ప్పైనువెత దో ఫకుండు; నని 4 వీత వచించితి మంచు. బల్కుమాౌా, 

యనుజునితోడ రాజువిమ+ నం పున నెట్టులు సంచరింతువో! 

జననులయం దవ్వేవగతి 4 జూనుగ వ ర్తిలుముంచు( జెప్పుమా !. 36 1985 

సీ. కైక నీకెవ్విధి 4 గారవింపంగం దగు శత్రుఘ్ను నందున్న 4 సంతసమును 
బట్టి సుమి త్రయు 4 నట్టులె మన్నింపం దగుం గాదె? నాకును 4 దల్లి యగుట 
బట్టి కౌసలస్టయు 4 బరమాద నరంబున గారవింపందను 4 త్శ్పలి హిత 

కొమునవై నీవు + గై కొనుదున్ర గడ యావరాజ్యము నట్టు(లొట నైహి 
"లే. కమున నాముమ్మీ కమ్మున 4 గలుగు సుఖము 

జనులకును రాజునకుర గూర్చం 4 జూలు దెప్పు 

డంచు6 జెప్పితి మను మని 4 యతండు పల్కె; 

నంత నారథి త న్నయోళధ్యకుం జను మన. 3౬ 1937 

మ. పెనుశోకంబున స్రుక్కి. “రాముని నచో4బృందంబు నాలించి యి 

బ్లనియెలా రామునితోడ; శ్నేహమున శం+కాతంకముల్ మాని, యే 
మని నేం జెగ్చుదునో య దెల్ల విను స్నే 4వాంబూనియే పల్కుదుం 

గనుక న్నీ వపచార నుంచుం దలంపం$గారాదు శ్రీరాఘవా 1. 952 - 1089 
తే. భయము మాని సేవాధర్త్య పద్ధతులను 

దప్పి నేం జెసుమాట ౨6 గే డమీని భక 

ని తలంచిమె నున్నింప4వ యన్టీ నిన్ను 
వం పురి కెట్లు పోన్రుదు శ్రీ ' వీమలహృాచయ. 30 4 1989 

ణా ఆ ఈ ఇకావాగాతుతోఖు ల! ఆ 

1 వీతాయా ముమచార్య స న్య పచనా అ ల్ల తస్య చ-అనిమాలము. ఇట దమృనివిషయమున 

నుపదేశిం చిన యాక్యశ బ్రము విధివిహిత చ్యేస్టానువ్నర్త రనరూప పపఠరమధర్శమును దెలిసి నవాండని తెలుపుట 
_ శని గోవిందరాజులు. . 

ద అల జాలాలోన. లల లన ఉదారత గా మయం కలలా గా అ కాల అం చలానాల న. క. 
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క. నిను విడనాడుటచేం బుత్రునిం బాసి వగం దించు 4+ తొయ్యలి పోల్కి_9 

గనుపట్టు నాయయోాధ్యమ, జను వాండ న దెట్లు! నీదు 4+ సంగతి లేమికా, 3౯ 

క, జనులును బురిం గల పతుప,శీనికరము సరామరథముం + జెందిన వేడ్క ౦ 

గని యిష్ష రామమెగు స్యం,:చనమును గని నంతేనే న4ధం "బగులు నాకో!. 

క, వాతేపీరంబగు తమపై ,నస్టితతిం గని దు9ఖమొందు 4 నటు నీవేమి౯ 

పంత మెశలి సూతశిష్టము, శశతాంగమును దీనిం జూచి 4 జనులు వగవే?. 

UK ..వినవయ్య్టీ! యిపు డయోభ్యా, జను లెల్లకా దూరభూమి4జను నిన్నెపుడ.౯ 

వమునముల6 దలంచుట: డమచెం త నెయున్నటులెంచి భోజశనమునిడుతురు సూ, 

చ. వనమున క్ట పోనందగు 4 భంగి. బ్రయాణమువేసి నప్పుడ 

జనులు త్వదీ యమైన సుఖ4సంగతి. * 'బాయుట దుంఖమొందు సె 

మృనముల నెట్టి కోభమున 4 మ్రాన్పడి యుండిరొ చూచినాండ క్స్ 

వును గనులార నెవ్విధిని + బోవుదు, నొంటిగ నేను జెప్పుమా. 563 _ 1914 

క, వని క్రీ వెడలుతటీం బుర, జనులబ్బం చేయు నా _రృశ4శబ్బ్వము లెట్టుల్ 

వినయబడెనా శతగుణంబులం గని యీశూన్యరథ "మళై4 గావింపయుడుక. రర 

. వను మోశల్లీతో 4 నేమని చెప్పుదు మానినీ! తేన మేన4మామయింట 

నీకొమరుని నుంచి + నే వచ్చితిని గాన సంతాప మొందంగం 4 జన దటంచు 

_నందునా! యీయస౪త్యపుం బల్కునుం దగ చేను జెప్పుట శెట్ట్లు4నే రు! నడవి 

విడిచి వచ్చితి నని 4 వెలందితోే సత్యంబు వచియింతునా? తలం+పంగ నిద్ది 

ఆ. యషప్రియంబు గాదె! 4 యన్ఫతంబు గాకున్న 

న వ్రియంబు! బలుక 4 నె” న దెట్టు 

పలీకీనంత నామె 4 ప్రాణముల్ విడుచునే 

యేమిచేయువాండ 4 "నింక రామ !. ఈ౬ 1946 

క, నిను నీబంధువులగు సీతను లశ్ముణునిక్ నహించి + తగ నాయాజ్ఞం 

గని పోవు నీవరాశ్వము, లనువుగ నీవిచట నుండ 4 నాతురపడుచు౯', రక౪ 

క, ఈరథమును నేం దోలిన, నేరీతిగ నీడ్వం గలవొ 4 యెజుంగ మహోక్తా! 

శ్రీరామా! పురిశేగ౫, నేరం జుమో! నిన్ను విడిచి + నే చెబ్బంగి౯. రో౭ 

ze 

ర్, నను 'ూడి వని వసించుట, కనువుతి యిమ్మిట్లు చేను 4 యా చించినను౯ా 

నను దోడొ్మని పోవకయీ, చనియెదవే నంతమాత్ర 4 సరథుండ నగుచుకా. 

క. .అనలునిలో6 బడియెద నివ్వునముననే నిశ్చయమిది; 4 త్వ త్తపమున న 

వని నంతరాయమును జ్చేయునిఖల జంతువుల నేమ+హోచ్చతి మోాటిక్. రగ 

క, అరదంబును సాధనమునం దిరుగోడుచుం జంపువాండ 4 దేనదినమును; నీ 

న 2. 

1 వెదీశే గ్యేత సాపురీ-అనిమాలము. 
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ఒకరదము నఖిపీ. క్తుండవై , పరం దోలంగల యట్టి(భాగము నాకు౯ ౫౦ 

తే, కలుగ దిద్ది లేకుండినం + గానలందొం 
డిరుగం గల నీకు నే సారథినిగ నుండీ 

నేవచేయంగలట్టి య4ప్పావనసుఖ 

మైనం గలుగు నటంచును 4 చేను దలంతు. ౫*౦4 1952 

ఈకులంబునం బుట్టు+దీనని తెలిసియే యరదంబుం. దోలుభా 4గ్యంబు సాకు 

గలుగు నంచని యెంచి 4 కడు నింద్యమైన ని నీసార థి కృత్యము 4 భూరిముదము 

నను మం్రిన త్రముం + డనయియుం దగ నేను గై కొంటి నీసేవథగలీ్గె నాకు 

నిక వనములనుండి+యే సేవల నొనర్చి యాసుఖముం బొంద 4 నభిలషింతు 

ఆ. నడవి నీసమిోప+నముందు వర్తింపంగ, నిచ్చయింతు నేను 4 నిద్ది నాక 

ను గృహింపుమో న న4నుం చెంతనుండుమాో!, యని దమినివచింప।వినందలంచెద, 

క, తురగము లివ్వియు వనవా,సరతిం గనుచున్న నీకు థ సతతము సేవల్ 

పరంగంచేసినం బొందును, బరనుగతి; న్నేనుం గాన 4 వజ లెడు నీత్రోకా. ౫౩ 

క, వనమున వసియించుచు సేవను ధిరసున దాప్పీ చేయు వాండ; ఏనును రారా 

ధ్వను గాని స్వర్షలోకం, బును గానీ నేను. బొందం4ఉబూన నిజముగ౯ా. ౫౮ 

క, నిను విడిచి నే నయాధ్యకుం, జనం జాలక ఫఘోరకర్య్మ4సముదయమును చై 

సినవాండు స్వర్షపురికిం, జనంజూలనీ యట్లు రామ! 4 సద్దుణధామా 1 ఏ 

క, వనవాసము తీజీన పీద్కప నిను న్నే నీరథంబు+పె € గూర్చుండం 

గను జేసి మఠలం బురికిం, గొనిపోందగునంచునాకుం +గోరిక సుమ్ర్హా!, ౫౬ 

క, వినువూ పదునా ల్లేండ్లును, వని నీతోనుందునేని 4 స్వల్పప్రాయం 

బని తోంచి గడచు. లేకున్న నవే నూజింతలగును 4 నాపాలిటికి౯, ౫౭ (త్య 

ః భృత్యవాత్సల్యంబు+ వెలయు వాండవు భ్ కుండనుభృత్యుండనునేను4గనుక భు 

వురాసదం దప్పక 4 మత్ప్రభుతనయుండనా నిన్ను. గూడి ఠా 4 నభిలవీంచు 

వాండ ననపరాధి 4 గూడునే నన్నిట్టి వానిని విడుచుట 4 సూన్ఫ తాత్మ్య ! 

యన భృత్యవత్సలుం 4 డగు రాము డీట్లను బెక్కు_విధంబుల + దిక్కులేని 

ఆ. వాని యట్లు వేండుళవాని నాతనింగాంచి, భర్తృృవత్సలతను 4 బరంగు దీన్ర 

లొ 

ల్ో 

* త్వత్కృ లేన మయా వా_పం రథచర్యాకృతం సుఖం, ఆశంసే క్వత్య తే నాహం వన 
లౌ న అ యా ఇ రి న్ షి భా జన ఆర ల గ 

వాసకృతం సుఖమ్-అని మూలము. దీనికి మహా హేిళ్వరతిర్థులు (అస్యా యాం] నః, త్ర మనసిక . 

కులే అవతరిప్య సతి జ్ఞా జా తే వని మంత, పృధానో వ్యహాం క్యద్దరిభచర్యా సేవాభాగ్యం మమ భవిష్య 

వ్సీద్రై నింద్యమప్ి సూకేక్ళత్యం మయా అంగీకృకం. తేన భాగ్యనకశాత్ త్వ తే వాసుఖం ప్రా, ప్తమేన. 

ఇతఃపరం ననవాసక్ళతేం. సుఖం వనవాసేపీ త్య'క్సే నాకృతం సుఖం ఆశంసే ప్ర్రాక్లయ' అని 

విశేపార్గమును వ్రానీరి. ఈయ ర్థము రామానతారమహిమను చెలుపును గాన నదలంజాలక మూడు 

పద్య ములలో హో యంబడినదని పొాొవఫతు లాద్భుతి నంగీకరింపంద గు, 



కే 

శె, 

అయోధ్యా కాండము = సో సర్లము, 48 

భొ క్తి నునిచితీన్ర + సభువగు నాయందు నెజుంగు చేను దీని 4 నింక వినుము 
నిను నిప్పుడు పురి కంపుట, కనువగు కారణమేమి! 46 యవ నీవు పురం 
బున కేగం గక యేశ్వరు, తనయామణి నాదు వీన్నళీకల్లి మనమునకా. ౬౦; 

భా 

. అడవులకుం జనియెను రాముండనువు నముకము నొంది 4 ముదవముందును జు 
అజో 

మృడవుల కేనుం బోవుట, దడయక నీవలన వినిన + తరువాత మదికా. ౬౧౪ 
॥ ధర్మ చిత్తుండై న 4 దశరథునిం గూడి, కల్ల లాడం ననుచు 4 నుల వములర 

య 

సందియంబు మాను 4 సరసాత్మ్మ! సారధీ", పిన్నతల్లి కొడుకు 4 పృథ్వి నేల.౬ ౨౪ 

స్పీతంబగు రాజస్ట్రంబును, వబ్రీతిగం బొందుటయె నీకు 4 వఏవవఏంచెడద నా 

కీత్రఆి ముఖ్యంబనియే, వేశతంబున నెంచువాండ 4 సెద్ధము సుమ్మా!, ౬3 1963 

తూపనికి నాకునుం బీతి 4 గలుటకయి వం ౮ గ 
యరగమును గాంచు; నీవిపు 4 డా యయోధ్య 
శకేగు మేయువిషయముల 4 నెట్టు లెట్లు 

_చెప్పుమంటినొ యట్లక్లు + చెప్పుమోను. ౬౮ 1964 

దీరుండగు శ్రీరాముం, డీరీతి సుమంత్రుతోడ 4 హితము పలికి యా 
సారథి యూజడిలం బల్పుసారులు నోదార్చి గుహుని 4 సరసమనీముకా. ౬౫% 

. కనుగొని యు_క్రియుక్రముగం 4 గ న్రువవోభణితి౯ా వచించ నీ 
ననుదిన మిందె యుండుమనీ + యంటివి నేను జనంబులుండు ని 
వ్వనమున నుండుటన్నయది 4 బాగుగ లేదు సదా శ్రమంబులం 
డె నిలువనాను దండ్రి యపు+డేర్పడం బల్క్న యాజ్ఞ యట్టి దే. =e 19065 

జనకుని యిట్టి యా+జ్ఞను గలవాండను గావున మునిజన4కాంతులకును 

దగినట్టి సాధు వృ4ళంబును బూని నాతం డ్రికీ మజ్యు నా+కమ్మునకును 
నీతకు మెలుకైై థీ చి త్రహితము వారికౌటనే జటల నె4యస్టమునC( దాల్చీ 

వనమున కేగెదం 4 గనుక నీవును మట్టి పాలను దెమ్మని + పలుక గుహుడు 
వాని. దెచ్చియిచ్చె 4 వడి రాజసుతునకు, నంత దమ్ముడా పీయస్సుతోడ 

జటలు దాల్చం జేసీ $ జటలం దాను ధరించె, నమ్మాహాఘజుండు 4 హర్ష మలర, 

ఈరీతి జటల6 దాలీవెం బూరుషనీంహూుుండు విదపం 4 బూనిక జటలకా 

*జీరాంబరముల. దాలిచి, వారలు సోదరులు మునులథ$వల భానిలంగాకా. ౭౦ 

సంతనించె గుహూు౭డు 4 సరగున శ్రీరాముః 

డాటవికులు పూను+నట్టి వ్రతము 
పూని యాసుమిత్ర 4 పుత్రునితోం గూడీ 

పలికె సాయపడిన 4 వాన్టీధ పతికి, ౭౧ 1969 
లా గా nd 

] శ తదా '-ఏరనసనా- అనిమూలము , 



464 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

ర వన రాజ్యునాథ! రాజ్యం,బును చేలుట మిగుల గష్ట4ము సుమో యటుగా 

వున దున్షక్ శబలములం, గనుచుండు ప్రమాద మొంద+4క యె నీ వెపుడుక౯ా!:20 

. మ, అని యివమ్వాకుకులాభినం దనుండు నెశయ్యం బొప్ప మాటాడి యా 

తని వీడ్కొల్పి విచారమొందకయె నీ4తకా లకుణుంగూడి పో 

యెను వేగంబ సురాపగం గనంగ న4శుంతో 'శ్వేరంబోయి Xo 

గను భక్తిం గని దానిడా తటమునం + గాంచెల౯ా మహానౌకను౯,౭94 1911 

క, ఆనది వడిగా బౌ టెడుం గానం దన్నాక నెక్కి 4 గంగను దాంటం 

గా నెంచి లక్ష్మణుని గని, తా నిట్లనిపల్కె_ గుణని4దానా! వత్సా!. ౭6 1972 

క, అదె యోడవచ్చి యిచ్చటం, గదలక నిలుచున్న దింక6 4 గడువడ్తి 'నెక్కం 

గం దగుకా నీకు, భయంపడు, ముదితం గై 6 బట్టి చేర్పు4ము గదలకుండ౯-. 2౫ 

వ, అనియను; లత్షణుండు తన్మయ గృజు నాజ్ఞను నాలకించి నీ 

తను దొలింజేర్పు నావపయిం 4 దమ్ముండ! యంచని చెప్పినళ్లై స 
న్యనసున నొస్పువా(డగుట 4 మానుగ నెంచి త దాజ్ఞ యెట్లా య. 

ట్లనువ్రుగ నావవైక జన కాత్రజ జేరిచి తాను బీన్హుట౯.. 2౬ ‘1974 

ఆ. ఓశనెక్కె నంత + నురుతర తేజస్వి, మొన రాముండెక్కె 4 నచటి యోడ; 
నంత గుహుడు బంధు+సంతతితో నౌక, నవలిగట్టు. జేర్చ + నాజ్జ చేసె. ౭౭ 

సీ, అతుల తేజంబున 4 నలరారు శ్రీరాముం డయో్యోడవై నెక్కి 4 యవల విప్ర 
భూవరులకు జపం4బుం చేయ న్ ర్త హా నట్టి “దె ఏంనావొ” 4 మనెడి మంత్రే 

మాత్మహి తార్థమై $ యప్పుడు జపియించి పీతతోం గూడ వా+ర్చ పరనుముద 
మున మేను ప్రోంగ విధిని ననుస్కారంబు గంగకు జేసె; ల4క్షుణుండు విమల 

శే, తనురుచిస్సారుం డన్సై వం4దనము చేసె 
నధిపుండంత సుమంత్రు ని 4 నఖలబలము 

తోడ గుహాననిని బ్రీతిమై + వీడుకొలిపి 
సాక నడప నాజ్ఞాపించె 4 నావీకులకు, ౮ాం 1976 

క. తరువాత నావికులు హె,చ్చరికలతో మంచి తెడ్లు + సారించుచుం దో 
య రయంబున నదిజలముల., దరించి దరింజేరె నాక ( కత్పనుయమున౯. 

ఆ. నిహ్కళంకకీ ర్థి 4 నెగడు జానకి నౌక్క గంగ నడుమ జేర4గానె భ క్రిం 
గరయుగంబు మోడ్చి(గంగానదిని గాంచి, పలికె నిట్లు లలిత4భంగి మెణయ. 

సీ, జ్ఞానియె తగిన ద4శరథభాకాంతుని తనయుండీ శ్రీరాముం 4 డనఘుచిత్తుం 
టి కో జాహ్నవీ! ప్రీ వీతి 4 నొగి నీవు రశీంప బదుసోలుగేడులు 4 కొదువపడక 

యుందం గౌననముల 4 నుండి జనకునాజ్ఞ నంతేరాయము నొందటోట్టు తీర్చి, 
_ యనుజుని ననుంగూడ్లి 4 యంబ! యిచ్చటికిని నురల నచ్చినయస్ట్రథమంగళ ముగ . 
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శే. వచ్చినందులకయి మది + బ్ర మదమంది 
సర్వ కానుసమృద్ధినీ ! + చాపకీ 

శాలినీ ! నిన్నుం “'బూజంతు థీ సాంద్ర భో క్రిం 
ద్రిపథగవు గానె? సతతంబు 4 చేవ! నీవు. ర్ి 1979 

చ, కనుక బ్రహ్తా హ్లాలోకమును 4 గాంచిన దానవ నీవు భూస్థలం 

బునను సము ద్రపక్నివయి 4 వాల్చిన దానవు మంగళాయ! న్ 
కు నెలమి వందనం బిజెదం 4 గోరి నుతించెదల బూరు' పే.జ్యుండై. 

తనరు నితండు వెమముగం 4 దా నిటం జేరి స్వరాజ్య మొందినక్. ౮౭ 1980 
క. నే నీకు బ్రయము. గోరుచు, భేనువు లొకలతు సంఖ్య + దివ్యాన్నము మే 

లై నట్టి వ(స్త్రములు ధా, శ్రీ నిర్ణరవరుల కిత్తు 4 చేది! ముజియుకా. ౮౮ 1931 
నీ, సురవర్యమునకు నే4మరలవచ్చిన యంత క బ్ర యతచి _త్రముతోసు4రాఘటముల 

వేయింటి నొాసలౌద 4 విపులమాంసంబన్న మునకు మాబటు గ నిచ్చి+నినుసమర్చ 
నము చేయుదాన; నీ వివములతీరంబున వసియించునటి దేవతల న్ఫెం 

బూజింతు. ద్వ త్త తటంథబునం గల మణకర్ణి కాప ప్రయాగాది స4కలసుతీర్థ 

తే, ములను గా శ్యాది సురగేహ4ములను భ్ కి 
బూజలం దన్పుడాన; నోపుణ్యనిలయ 

యనఘుండీ దీర చావావు 4 వని వసించి 
దాని ఏడిచి ననుం గూడి? తమ్ముతో'డ, గం 1982 

క, మరలం గుశలంబున నృపష్పురవరముం జేరుంగాక 4 పొంగుచు; నని యా 
కరణి ననిందిత; యగుచుం, గరణీయములందు చేర్చుశగల జానకియుక్- ౯౧౪ 

న్, సుర కె వలినిం బలుకుచుం ద్వరగా దవ్నీణతేటంబుం 4 దాం చేరగ న | 

ప్పురుషలలాముండు శత్రు,ని, కరభయదుండు రాముండంత 4 గంగాతటముక, 

ఆ. చేరి నంత నెకం 4 జెచ్చెజు విడిచి య,న్వలి తటంబు నొంది 4 శ్రూతతనదు 

పత్నివెంట రాంగం 4 బయనమ్ము చేయుచు, నమ్మహాభుజుండు 4 ననుజుం గాంచి, 

చ. విను జనులుండు చోట జన4బృందములేని మహిళా సురతేణం 

బునం బ్ర యతాత్త్య తకా మెలంగల 4 బోలును నీకు నచ్చష్టపూర్వని 

ర్షనవనయుంగనంగ నింక 4 సత్వరం బోన్రుచునున్న వార నం 

పనన ప ప్రమాదముం “నక 4 తోరంపుళ కి కిని గాచుటాప్పుజూ, గళ! 1986 

క, అనుజా! ముందుగ నీవును, జనుమా! నీవెంట వచ్చు 4 జాసకీ నిను సే 

తను గాచుచు మోాయిద్దణీ, వెనుకన నే వచ్చువాండ 4 విధ మిది చనంగక౯. 

క, పురువలలామా!: మనమొ,క్కరి కొక్క_రు గాచుచుండంశగాం జను నిశనే 

వరుస నటే పనిగా నీ, తరుణము గడచనిన మరల  దానిం గూర్చక్. ఇళ 

. న సుబభంబు గాదు; గావున, నలయక తేగినట్టి కాల4+నుం దెచ్చరికం 

గరి 
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గలిగియె యుండందగు; నీ, యిలాత్మజయు. గష్ట్రమొందు 4 నీవనభూమికొ, 

న్స, .విజన సమ్మర్ల మె 4 విగతసన్య త్నే త్రపుష్పననంబయి 4 పొలుపు దవ్చి 

షమమార్షంబయి 4 సెనులోంతుగల్లిన స్థలములు గల యీో4విశౌలవనము 

సీత యిద్దియె వ్ర వే4శించెడుం గనుక నీ వనవాసదుకఖంపు4భంగి నెజుంగం 
గలదని రాముండు 4 పలికిన విని సుమిత్రానందను(డు ముందు 4 తాను బోయె 

"లే. నతని వెనుకనె సీతయు + నామె వెనుక 
రఘుకులానందదుండగు 4 రాము డద 

జూలీ బుట్టింపందగిన దళథశను గను నల 

సారథియు రాము డద్దరిం థీ జేరుదనుక. ౯౯ 1090. 

క, కను తెప్ప చేయకాదృతిం గ గనుచున నిలుచుండి దూర+గతుండై యంతం 
జనుటకొ రాముడు తనకుం, గనంబడమి౯ దృష్టి.చురలంగా “వేని వగా, 

క, మనమునం గుందుచు విడిచెలా, గనుగన గలంగంగ వాప్పు+కణముల నంతీకా 
దనమహివము లోకపాలుర్కకు నిభ ౦ బె చెలంగ నెల్ల4కోర్కు లొసంగుచుకా, 

సీ. మహి తాత్తుండై. జన4మండల హితుండునా రాముండాసురనదిిరయమువిరాజ 
దాటి ప్రయాణమై 4 త్ర్గు సస్యములు గల్లి సంతసంబికుచున్న 4 జనపనంబు 
వత్సనామకమును 4 వరుసంజేరెను నటవార లాశలి గొని + వారిజూథీ, 
నొకవోటం జక్క_ంగ4నునిచి వేటకు జని మనుటోతుం బంది దు4ప్పినిని నల్ల 

తే, చాజలల'రారు దుప్పి నీీజంతున్రణబను 

జంపీ తచ్చుద్ధమాంసంబు $ సంగృహించి 

జానకిం సూసి లీనము థీ మ్రూనుకడకు 
నిలువ బోయిరి కవి క్రుంకం 4 గలతతటిం దగ. ౧౦౨ 1998 

ఏబది రెండవ సక్షము సంపూర్ణ ము, గ్ లా 

సర ఎవ సర్గము. 

ఎర్భుమై రాముడు పరితేపించుచు లత్కణుని నింటికి. బొమృనుట శయం 

. మనసుల రంజిలం జేసెడు, నునుజులలో మేటి రాజ4మండనుం డగు న 

జ్ఞనపతి కువూరచంద్రుంచుు చని తరుమూలమున' రాత్రీ + సంధ్యను భక్రి౯, 

శే, తగ నుపాసించి తనముద్దు కమ్మని గని 
పలికె నాతీ త్రీయరాజ్యింబు థీ వేలుపలను సు 

మంత్రు, విడనాడి యడవుల 4 మనము జరపు 
శాత్ర్రలం దిద్దియే తొలి4రా త్రి సుమ్ము. Nu 1995 

క, దీనిం గుజించి దుకిఖముం, బూనం దగ దింక నేండు 4 మొదలుగ నిథలం 
ధూనిన (శ్రద్ధక్ మేల్కొనల గానే తగు వినుము దాని 4 కారణమెల్లకా. ౨౪ 
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క. సీతాయోగక్నేమము, లీతజీ మన యిరున్రరందు + నే యేర్చడియిం 
గా తమృుండ! యీరా త్రిని, నేతీలుననో శ్రమించి4యే గడుషందగుకా. కి 

వే తాలిజేయికానం గష్టంిబుల నే సూచించు నై న 4బుకి త్తృమెటులొ మూ 

యిల గుడిసె చేసికొని యిమ్మ్హుల నిద్రింపంగం గాలము ు గడిచి చనియెకా. ౪౮ 

. మునుపే తృణపశ్తాదులం గొనిపజచి పంళుక్రి యెట్లా 4 ఘోరంబగు ks 
యిని దీని. బు త్రమని మె, _త్తీనిశయ్యం బరుండ మిగులం 4 దగు నాతండుకా.ర 

చ. ధరణి? బరుండి లక్ష్మణునిం + దాం గని మంగళ వాక్కులొప్పలాం 
గరుణచెలంగంగా. . బలిశె + వా పతివప్య (డు తండ్రి చింత ని 
త్రరుణమునండేె ని నిద్రంగన6 4 దాను బరుండును గాని నిద్ర యె 

క్క_రణిని బట్టు! నిద్దురను 4 గానకయే యతండుంట సత్యమా. ౫౪ 3000 

చ. తేనదగు వాంఛయె ఫలము 4 దద్దయు గాంచెను గానంగక తు 
ప్రీని గనంజూలీియుం౦డు. దనళథీచిన్నికుమూరుండు రాల గాంచి యా 

తని కభిపేకముకా జరపం 4 దద్దతరాజ్యుము సుస్థరంబుగాం 

దనర నొనర్పంగోరి యల 4 తండ్రిని జంపకయుండునే కదా, 2 2001 

నీ, పురుపార్థనిస్పృహాం4+డరయ మహాత్తుడై క్రాలియుందా రాజ్య 4 కారణమున 
గై కను నోందింపం 4 గడయగట న్యాయము గాదని 'యెటింగియు 4+ గాదిలి యను 

జాతు నయోధ్యకు( + జనునుని మునుముందు. జెప్పంగం బూని త4చ్చి త్తకోప 
మును శాంతి నొందించి 4 పనుషంగా నెంచుచు నాతని మతము నెశయనుసరించి 

"తే. నింద చేయుచు మజియును 4 నేర్చుమోణ( 

బలిశెం దండ్రి, యనాథుండు 4 వార్ష్లక్మున. 
గ్ 

వీడితుండు. న నవాండు, నే ఏడిచి వచ్చి 

తినిగదా లత కా! యొట్టి+తీరుం గనునొ, ౬4 20౮౨ 

క, విను మూతండు కామౌాత్తుండు, గనుకళా గై శకేయి వశము 4 గని యుండుని౭కే 

పని చేయంగలండాతండు, మున యిప్పటి శ్రమము రాజు4నుది విభ్రమముF౯. 

కొం కన6గా ధ ర్థార్ధములను, ఘునమై కామంబె మించం4గాం జాలును సు 

మని నాకు ఒదోయచున్నది;, వి విను. లక్షణ! యువ్వండే న4విద్వాంసుండు౯. ౯ డా 

చ, తనదగు నిచ్చరీతి సత+తంబుం జరించు కుమారు నొక్క_కాం 

తను వ్రాయ మొంద జేయ ననుం 4 దండ్రి ద్యజించినయట్లు భూస్థ్రలం 

బున విడనాడునే విడువం 4 బూన(డు సు మల కై కయీసుతుం 

డనుదిన మొక్కటే శ్నీతిపు4డై తేగం గోసల చేశమంతయుకా. ౧౦౪ 2065 
త 9 కం RD win Ma. 

అనాధళ్ళ ఘా సృద్దశ్చ మయాచేెస వినాకృలెః ఆనిమూలము. దీనికి గోవింద రాజవ్యాఖ్య 

ననుసరించి సీసపద్యము చాయయుడినది గాని సక శ్వికోము గాదశ్రి తెలి యందగు, 
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చే, అలకుచుండం బాలీంపంగాం 4 గలడు నాంజె 

భార్భతోడ సుఖంబుండు4 వాడు సుమ్ము 

కటకటా! యీడుచెల్తిన 4 కాలమునిటు 

దండ్రి పొంద నే నడవులం4దగ వసింప. ౧౧౪ 2006 

క, అతః శొక్కండ సర్వ, శీ తికొక్క మొగంబె యగుచు 4 జఇలువారుం గదా 

వతి నర్గధర్య ముల విడి,చి తం గామంబు నెవడు 4+ చెందునొ మదిలో౯, 

"తే, అతడో దశరథుపోలిక 4 నాపదలను, నిట్లు పొందు కీమ్రంబుళ; 4 నింట(గై క 

పతి మృతికి నాదు వనసన్ని4వాసమునకు, భరతునకు కాజ్యసిద్ధికి + వచ్చి చేరె. 

క. అని నాకుం దోంచుచున్నది, విను సౌమ్యా! కైక తనకు 4 వెలసిన సౌభా 

గ్యనిరతినుద మోహీ త యె, కొనికరమును విడిచి యిపుడు 4 కౌసల్యను దాక 

క, ననుం బట్టి సుమిత్రను బాధను బొందంగం జేయకున్నె 4 తమ్ముండ! వారికా 
దనచేతనై న దనుకకా వనటం బొందించు నేమి 4 పలుకుదు నింకా. ౧౫ 

కో, ననుం గూర్చి సుమి త్రాంబయు) ఫఘన కష్టము తొందకుండు4గాక; యిటకుంజెం 

తనె యున్న దయోభధ్యాపురుమునుజూ! వేకువనే లేచి 4 యరుగుము పురికికా. 

క, నేనొక్కండనే పోయెద, జానకితో నడవని కింక + సద్మమున వగం 
బూని యనాథగ నుండిన, మానిని నాతల్లి. గనుము 4 మంజులహృదయా!, 

క. నీ వామెకుం 'బెనుప్రా వై, పావనరీతులను ేర్పు 4 వగం గుందని య 
ట్లో వరహృదయా! కై కయు, భావింపంగ నీచకరశపరనుతి సుమా! ౧౭ 

క, తనకుం గల పగం దిర్పంగ, ననువు పడెంగా యటంచు 4 నవనుతి నేచే 

నొనరింపవచ్చు నా వ్రియ,జననికి నటుచేయకుండ౯ 4 జయ్య్టనం జనుమా! ౧౭౪ 

క, భరతుడు ధర్శజ్ఞుండగు, సరగున నీవరిగి నాదు 4 జననీ రతా 

పరతంత్రు కౌ విధంబున, భరతునకుం జెప్పి యతేని 4 వశమున నుండకొ, ౧౮ 

చ, జననికిం జెప్పి యప్పనము 4 సల్పుము; లత్రణ! నాదు తల్లి యే 
జననమునందొ యవ్వరినొా 4 చానల వారి తనూజసంతతిం 

గనుంగొనకుండం జేసె ననగా నది యబ్బుర మే నిజంబయోొ 
గనుక నె యిట్టి యాపదలం 4 గాంచెను దప్పునె యిద్ది యేరికికొ, ౧౯ 2016 

తే, చాలకాలము నన్నుం గా4సల్య కరుణ. 
గష్ట్రముల కోర్చి సెంచె ని4కను మదీయ 

చేవలోనగు ఫలముల 4 జెందందగిన 

 తీటిని విడనాడి వచ్చితి 4 దల్లి నేను. ౨౦ 9017 

ఈ కట్టీ నాదు జన్మ్య4మేటికి లతుణా!, యేను గన్నతల్లి 4 కిటు లనంత 
క్ మొసంగినాండ థీ కోత చేకాంతకుం, బుట్టకుండు. గాక 4 యిట్టికొడుకు, 

= న నములు పనంట న నా 
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నీ, అంబ రవ్నీంచు త4ర్యగ్దంతు వౌనరించునంతమా త్ర ము మోన మైనంగలుగం 

వేయంగం బడదు నాఖచేతనంచు. దలంచి యషప్పుడషు పల్కెంటై +మూనుజన్న్య 

మద వేకచే నధిథకదయావిశిష్టయాం బోవీత కారిక 4 పూజస్టజనని 

యందంచు. దలంచెద 4 నములవముతీ! దానినుండ్రి వినంబడుశిచుండును “శుక 

పాదము ేర్షశ పరమ పయత్నతోి” యని యట్టి సద్వాక్య్ర4మునను దోంచు 

తే, నర్థము లమరూూబ్యాములు గావె 4 యట్టవాక్టు 

మునను నాతల్లికిం గల్లు + ముడములో ర 

వంత యేని యొసంగ లే4నై తిం గాన 

నిమృలంబగు నాజనీ 4 నిశ్చాయమిది. 99 2019 

g 7 5 | శాల! ' ద ఇ ; స. అని తలంచెదను ట్రి+యానుజ ' మందభాగ్యమ్థున నొప్పుచు 4 నాత్మజమ్మం 

గనియు గార్యములేక 4 కడువగం గుందుచు నున్న నాతల్లికి + నొక్కకొంత 

. యేనుపకారంబు + నిపుడు చేయని నన్నువంటికుమారుని + వబన నేమి 

యుపయూోగముండునో4యూహింపంగాంజూల; నది లేకయున్న నేశమాయెంగాని 

ఆ, మంద భాగయగుట 4 మానిని గాసల్ట్రననుం చొజంగి దు? ఖ4మునల్భోత్ంచి 

పడియె శోకజలధిం 4 బరజనమర్షనా!, నేను గోపగింతు 4 నే నొకండనె. ౨౮ 

చ. కడగి యయోధ్యయళ పురినె 4 కాదు దురాస్థలి నెల్లం దూపుబకా 

వడివడీ నాక్రమింపంగల4 వాండ నె) మొన న హతుశౌర్యముం 

* మన్యే చ్రీతివిశిహై సా ముతో లత్మణశారికా, యస్యా _స్లమ్మాగియ లే వాక్యం కుక 

పాద మునే రళ-అనిమూలము, నాతేల్లిచే రకీంపంబడిన తిర్యగ్గంతు వామెకుం గల్లించినంత వ్రీకి 

-నెనను నేం గలింపలేకపోతింగదా యని చెప్పుచున్నాడు. అని పొరఠరంఖించి , కీ,గోవిందరాజాలు 
రా ౧ 

| 

విశేషారములు ,నా,సీరి. నాతల్షియగు కౌసల్య “పెంచిన కొరిక సమిోపముననున్న చిలుకను గాంచి 
థి | య 

యోకుకమా ! కత్రుునగు పిల్లి పాదము కొయికుము. అని చెప్పంగా నామె యందులకు సంతేసిల్లి 

నది. తిర్యస్టాతియగు నాపిష్ట తన్ను6 గాపాడిన నాతేల్లికి జేసినంతే ప్రుకినిగూడ చనా మికు బుత్రు 

'డనె మనుష్యుండనై న చేను జేయంజాలక పోతిశే. కాయిట్టి యాపిట్టయే యీవిషయమున నా 
= cn 

కంటు మేలని తలంచెదను- అని సారాంశము. విశేషార్ధసారాంళ మేమనంగా; యస్య్యాః-అనునది పం 

. చమావిభ కి. యసాత్ -అని లింగ పరిణామము గావించి యేయాచార్యు నినుండి వాక్య ం==రహాస్య్ట 

ఎడి లీ ' 

మం తృరాపవాక్యము, హోంకు క=శుకసమానవర్ధు (ఢవగు వోభగవానుండా! అశేః=విరోధిభూతేముగు 

సంసారముయొక్య_, పాదం=ఆగధారమును (సంసార వీజభూతౌాహం కారమమకారములను); దశ=నిన 

జ ot నా వో కు "జ్ర బులు న అన రా 

_ర్రింపంజేయుమూ అనునది శూ య లే=వినయిడుచున్నది ఏ అని యిల్లు శుక బలము నళ్భముల 

వా,సీరి. ఈయరమును 'బెనుంగున వాయుచు నాపదములనే యనుకరణముగా నుంచితి. ఇంకే 

WJ @ | CJ | | 

కన్నం బెంచి వ్రాసీనచో రసమొదవదని నాకుం చదొంచినది. తక్కినవ్యాఖ్యాతే ౬ విషయమును 

నచలిరి. కాన పెవ్యాఖ్య కిది భా యవంటిదగునని చాఫాసము పాకకులు గృహీంచి మున్నింసం 

దగు, 



410 ఆం ధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము 

గడువెలయింపరాదుగద ? 4 కాన నధర్శ్యజలోకనింద ద్ర 

ప్పుడు పరలోకవోనికిని + భారిభయంబును గంటి లత్ముణా!, ౨౫ 202 1 

తె, కాన నభిపే.కకృత్యంబు 4 నేను. బూన ' 
కున్న వాండనటం చని + యొగిని విజన 

మైనయట్రి వనంబున 4 నాస్యమందు 

బాప్పుములు గమ నుటి యెన్నో 4 పలికి వుటియు. ౨౬|| 9022 

క, ఆరాత్రి యంత వగచుచు, నారాము(డు పలుక నాల్క 4 యాడక యను 

యూరకయుండె; ననంతేర, మారాముండు తనకుం దానె 4 యట్లుండుటవేక, 

ఆ. నుంట లేని యగ్ని+మౌాడ్కి_ నిర్వేగాబ్టి, వలె జెలంగం గాంచి 4 లలితభణితి 
నతని నూజుడించు 4 చనియె లత్రణు( డిట్టు, లన్ర్రధరులమేటి 4 వరయరాము'!, 

క, నరపతివి నీవయోభ్యా,పురమును విడనాడి రాంగం4 బొంక మెడలం జం 

'ద్రరహి తరా తి వలె౯ రుచి, విరచితమై యుంట నీజము 4+ నినుమోా రామా!, 

చ, పురుషవరుండవయ్యు నిటు+పోలని పద్ధతిం దాపవెు౦ద6గాం 

దరుణమె యిద్ది యు _క్షమొకొ 4 తావకచింతీయు నన్ను జానకి౯" 
బురికొలిసె౯ా విచారమున 4 మున్లంగం జేయ గాన నిప్పుడి 
క్క_రణి విచారముం గొనుట 4 కార్యము గాదని యెన్నుమా మదికా. 50 

సీ తెల్లవాజంగనె స+న్నల్లనం జనుమంటి వయ్య యోధ్యకు విన4వయ్య మనని 
నినుం బాని జూనకి 4 నిల్వం జాలదు, నీశవల నేను నిన్నెడం + బాయంజూల 

జలములనుండియె 4 వెలువరించిన మత్స ్యములపోల్కి నిద్దజ4మునుముహూ ర్త 
కొలమైనను నున6 4 జాలము జనకాదులను గావం జనునని 4 యనువడించి 

. తీవు శత్రునిషాదనా! 4 యిపుడు నిన్ను 
వడలి జననీజనకులను 4 ఖాత, మటీయు 
స్వర్షమును నైనం జూడంగం $ జనుట కాల్ల 

ననియె; నంతట నాస్థాన4నుందె యతే(డు. 3౨ 2027 
చ, జనకజం గూడి నెమ్మదికి 4 శర్యముగాం దగం గూరుచుండి వెం 

తనె వటమూలమందు సుఖ4ధామముగా( గయిచేసినట్టి న్ట 

య్యను గని చిన్నతమ్ముని నహాోయనిమెచ్చుచు నందు జేరి యా 
జనకజతోడ ధర్ర్మమతి + చక్క_( బరుండె ననంతీరంబునకా. 33 909కి 

*సీ, అరినిషూదనుండగు 4 నారాముం డవ్విధి వనవాసమును గూర్చి + తనకు నొద్భ 
తిని న్యాయరీతిని 4 ననుజుండు చెప్పిన నచనంబులక్ొ విని 4 పలుకొకుండి 

eh 

* సమా సృమస్తా విదభే పరంతపః పృపద్య నగర్మ్శం సుచిరాయ రాభువః-అని మూలము' 
రాముండు 'లత్మణో కృమగు నాదరో కిని విని చాల యోజించి తమ్మునకు. దనతో నన్ని సంవత్సర 

ములు పనవాసముశేయ ననుమతి యిచ్చెనని మ హాళ్వరకీర్గాఖి ప్రాయము. 
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బాల సేపటికి యోజన చేసి ధర్మంబుం బూని లత్షైణు6 దనతోన యన్నీ 

వత్సరంబులు నన4వా సంబుచేయుట కాజ్ఞనొాసంగె న4యస్టవసరమున 

తే, రఘుకులార్జవచంద్రులా 4 రామలకు 
ణులు విజనమెన వనీ మహోశబలము మిజు 

గిరుల సానుతటంబులర6 4 దిరుగు సింగ 

ములవలెకా గనరైరి తొళట్రిలుట భీతి, ౩౫ 9029 

£ జర శ ot ఎంబదివమూూ6ండన సక్షము సంపూర్ణము, 

క. ఈరీతి మువ్వురా శుభ,మా రాత్రి మహాద్రు మూల4+మంటె గడివీ యా 
నీరజబంధువు పొడునం౫,చే రయమునం దరలి రడవి+ కేగు తలంపుమై. ౧ 208) 

చ. సురుచిరకీ ర్తి. గన్న యల4+ళూరులు జానకితో మహావనం 
బరుదుగం దోంపం జొచ్చి, వని 4 నచ్చట నీవజు కెన్నండేని దృ 
కృరణిం గనంగరాని వన4సంధుల మంజుల బేశసంతతి౯ 

బరమెముడంబునం గనుచు 4 స్వర్థనియుక్ యమునా ప్ర వావాముక, ౨౪ 2081 

ఆ. ఒక్క_చోటం గూడి 4 యుండుస్థలంబున, కరిగిరంత రాము: 4+ డడవిం గన 

ములను గాంచరాని+లలితనూర్షంబునం జనుచు వివిధతరులంశగనుచుం బోయి. 

క సురపథమధ్య స్థలి భాస్క_రుం డల్లన దాంట ననుజు 4 గని యిట్లనియె౯ 

ధరనించె ప్ర యాగావ్వాయ, పరమశ్నే త్రంబు గలదు 4 పరికింపు మిచే. ఈ 

శే, దీనిచుట్లును భ గనంతు4డై న యగ్ని 
౬ య 

ధ్యజము ధూమము లేచె ను+జ్ఞ వ్రలముగాంగల 

జూడువూ! భరద్యాజుండు4న్నాండు చెంత 

ననుచు దలంచెద జావ్నావి + యమునయు నిట, ౫ 2034 

క, కలిసెను గావున సంగ,స్థలమున కుక వచ్చితిమి నిశజంబుగ నదిగో 

సలిలము లురవడి. దాంకుట, వలనం గైడు రవంబు 4 వరుసగ విననౌ. ౬ 

వినుమా' యాశోబ్దంబును, వనమున జీవించునట్టి + వారు నజీేకివై 
. 1 ద్ 

చిన దారువులంతట: గ,న్లానన య్య మునీం ద్ర చంద్రు + *కువలయసనుక్. ౭ 

క, చెలువారెడు నివిధద్రుముములు గనడుచున్నవనియె 4 మోదంబున న 

వ్విలు కాం డ్రిద్దజును సుఖము,గ లలితనూర్షమ్హునడచి 4 2 గృవాపతి హాల, 

OK 

1 కునలయసీమక-భూభాగమునందు, 2 గ్రృహపతి=సూర్యుండు. 
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కే, జావ్నావీనది యమునయు 4 సంగమించు 

pm 

నెచట నందున్న మునిదగు 4 నుచితపర్ష 
శాల కంతికమున6 దగు 4 సాధువనము. 

జేరి, రయాష్ట శృనుము బ్ర, వేశింప దలంచి, ౮ | 2088 

తనుం జూచి మృగపశ్నీ4తతులు భీతిల్లంగ గడియ సేవేగి యప్పుడమిసురుని 
పంత శేగంగం దన + చిన్నితముండు వీతయును వెంటనడచిరి 4 ముని వనంబు 
చేర మానిని జూడ? 4 నోరుచు సాయాహ్నమగుటచే నగ్నికృ4త్వంబుం ద్రు 
టను టె వీవీంచుచు 4 మునికి దూరంబుననే యుండీ రమ్మ్లాని 4 యెంలిె తీవ్ర 

. నియమెమున నొప్పి యో? బై_క4నిరతిం గాంచ 

తపము బలిమిని జ్ఞాన చే! శ్రంబుం బడ 

కృృత్యముల. దీర్చి శిమ్యసర+కక్ణం డగుచు | 

నుండ నంతట నతని రాశముంకు గాంచి. ౧౧ 2089 

కరములు మోడ్చి లత్షుణుండు 4 కాంతయు నంజలులొప్ప రాంగ మా 
నిరముణుం జేరి మక్కి రతి4నిశ్చలభ కుల; నంత రాముండా 
ధరణినుశేంద్రు తో బలిశెం 4 దమ్మెజింగింపంగయగోరి యోమునీ 

శ్వర! రఘువంశేజాతులము 4 వచ్చితి మోవనికిస్పుడే తగ౯ా, ౧౨౪ 2040 

దశరథభూజాని 4$ తనయులమగు మేము రాములతుణులను 4 నామకులము 
కల్యాణి యగు నిది 4 కాంత నాకగు వీత్రయని పిల్వలడుచుండు4 జనకపు త్రి త్రి 

యది యనిందితేశీల$యే గాన విజనమా ననమున ేతెంచె + నను గుతించే 
దృఢనియముండయి4యెసంగు నా, వ్రీయసోదరుడువీడెయోలత్లు 4ణుడునునేను 

తె, దం డ్రిపంపున వనికేగం 4 దలయం హను 

వచ్చిసాండు నుహాత్మ! యాథ4నసుముతీళ 

చంద్రు,నాజ్ఞం దపోవన4నలికి మేము 
ష్షు థి 

 పహోవుదుమ్ము తం డ్రియాజ్ఞం ద4పోవనమున, ౧౫% 9041 

క, ఫలమూలంబుల( దినుచు౯ా, గలుపవారం బై న వ్రతముం 4 గాంచి జనకునా 

జ లలి౯ చాలించుచు ని, మ్సుల ధర్మ ము బూని యుందు4ము మునీశ! త~గ౯. 
జా 

చ. అని రఘురాము. డాత్ర క్రవిధ(మంతయు జెప్పంగ ధర్ష్యచిత్తుండా 

_ మునియును బుద్లివె వై భవముం 4 బూనిన రామున కాతిఖేయముం 
ధిజ్ఞ- 

నొనకొని చేయ శీష్టుముగ 4 గోవును నర్హ ర్భష్టజలంబుం ప్రీ వీతిం చె 
చ్చెను ఫలమూలకల్చితవి+చి త్రరసాన్నమ!. నిచ్చి వారల, ౧౭౪ 2048 

తే, గారవింప నివాసంబు 4 కమ్మ రీతి 

చేర్పణిం చెను; దర్వాత 4 వెంమి బల్నీ 
మృగములెల్ల ను దనచుట్టు 4 మిగులు తనదు 

శ్ర _క్లీ రామునిశ_క్తిని 4 'సధగం గొలువ. ౧౮౪ =  లిరక్మక 
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కా న్, తనపూజ గృవాయించి 4 త్గం 'ాకుచున్న శా 
మునిం గాంచి యమ్హాని థీ యనియె ధక్ష 

సంయు_క్షముగ రామ+చంద్ర! నీవిచటికిం 
జరకాలమునరకు వచ్చితివి పూక 

గలినతి నిన్ను ని4ప్మూ_రణంబుగ వన 

మునకు బంపుటయును 4 వినినవాయ 
నునమున ధఛ్యానించు4చునె యుంటి గన్నుల 

నెదుట నిప్పుడు కంటి 4 నేమి చెప్పు 
తె. వాండు నాభాగ్య మియ్యది 4 భవ్యపుణ్య  " 

నదులు కిలీసెడ్రు స్థలము జ4ననికరవిర 

హీతము రవుణీయమునగు నీ4విందు సుఖము 
గా వనింపుము రావు! శి 4కలితభాను',. ౨౨౩ ౨2046 

ఖీ 

త్రీ 
క. అనుచు భరద్వాజు(డు చెప్పిన వాక్యము నాలకించి + వితతజనహితం 

బును గోరు రాము డమ్ముని, కనియె౯ కుభ వాక్కు_లొప్పు4నటునుహి తాత్తా!. 
క. పురజనపదవాసులకీ, ధరణీస్థల మంతికముగం 4 దనరారెడు ని 

త్తరుణి౯ా ననుం గనం గోరెడు,పుగుషులుసుల భముగజూడం+బేోలునటంచుక౯ా, 

*ఆ. తలంచి నత్తురనుచు. 4 దలంచెద నిచటికిం గాన నిందు నుంట + మానసమున 
కింపుగాదు జనుల 4 శేరికిం చెలియని,డా రహాస్థ ృలంబు+నంచె యెలమి. ౨౫ 

శక, జనకజ సుఖమునె పొందం,గను జూలీినజాట సుఖము4గా వివారింపం 
గను దగిన యా శ్ర్నుస్థల్కమును చెప్పుము మదిని నెన్ని 4 మునిగణతిలకా!.౨౬ 
సీ. సకలమెటింగిన 4 జాణవ్రు రావణు! జంప గూఢమ్ముగ 4+ శమ జనించి 

నట్టి నారీతుల 4 నందజుకుం 'ెల్పి తేని విమ్ణువుగ న4న్నెజింగి నీతం 
బద్యజగా సెంచి 4 పరికింప వత్తురు కాన చ్రునీద్ధంబు$గా వసీంప 
నొల్లనుు గావున 4 నురుతేరమహిము(డనై న నాయందు నీ+జూనకి తగు 
జగముల కాథార4ముగ నొప్పి బ్రవారుద్రాదులకం కొ నళీత్య్వధికతం దగి 

ఆ. యున్న నన్ను నీవ 4 యొక్క.(డవే యతి 

వ్రియుండ వగుట నొంటళీరిగ నె చెలిసీ 

కొనుము భూసుశేంద! 4 గుహ్యారూా పమ్మును 

_ చెలియపజపం బూనథనలదు సుమ్ము. 9051 

* 9౨, లి ౨౬ శోకములకు. మహాళ్వరతీర్తుబఅహారు సామాన్యార్హమును వాన్ “కమా సు 
య ఆ ణి - 

వార్థ స్తు”? అని (వొా,సీనందున6 బ్ర త్యేకముగా నిట సీసపద్య ము ఇాప్పంబడినదని యెజుంగసలయుూ, 

G0 
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కం అనియె, భరదాొగ్చీజు(డు రాముని ఫుభవచనముల విని పృ4మోదంబున రా 

మునితో నర్థగ్రావాక్కమునయి తగం బక్కె. విను సుఠముఖముగ వత్సా!.౨౭ 

స్తీ మునిజన సీవికం(బును బవిత్రమునయి కనుంగొనంగ సుఖదం+బునయి యి చటి 

కీని బది క్రోసుల, థ గనలబదో గిరియొండు చి, త్రకూటావ్వూము చే జెలం౦ంగు. 

నోయు 'యుంగులుం 4 గొండముచ్చులు నంషు గల వన్నుహాగిరి 4 గంధ మాద 

నాద్రికి దుల్యమై + యలరారునది నీకు వాస యోగ్యంబయి4వజులు, నరుండు 

ఆ, చిత్ర కూటశిఖరి4శ్ళంగంబులను నెప్హు 

గనునొ యపుడె యతని&కునము పాప 

చింతం బూనకుండుం; 4 జెచ్చెణ శుభ కార్య 

మండే యతేనిబుద్ధి 4 యలరుచుండు. 50 2058 

క, మునినరులెందణ్ొ యచ్చట, మన మలరం శ్రీశ సల్బు4మాడ్కి_( బెనుతీపం 
బును శతవత్సరములు భ, క్లిని సల్సి తది యమేహిమ 4 దిపించుట చేలా. 304 

త్తే, పట్టుదల చేం గ పాలాఖ్య. 4 బరంగు నాస 

నమును చేయుట జర శ్మశ్రములు వీడి 

యొక కపాలమె మిగుల, గా4 త్రకలితులయి 

స్వర్లమును జేరినారు పా(వననువీవ!. 3౧ 2055 

క. జనసంకుల నిరహితమై, కనుపట్టును జుమ్మి! యద్ది4గావున నట నీ 

వు నివాసము చేయలో వ చ్చునని మది నాకు? దోంచె థీ కుభగుణనిలయా!, 

లే. వందునై నను నాతోడనే వసించి 

నీదు వనవాసనియమంబు 4 నిశ్చాలముగ6 

దీర్చుకొనుమని పల్కి యాదివ్యమౌని 

ధర్మ్మవిదుంాట రానుభూ4తేనయలకును. 3౨౪ 2057 

క అతని వ్రియానుజునకు చే యతిథి వ్రియకృత్యవితతి 46 నాదరమునం జే 
సి తనక వారల నళ్యుల, నతిముదితులం జేసికొనియె + నావేత్రమున౯ా, 99 

క, మునివెంత వనసీంచియె య,జ్ఞనకసు తాభర్త ర మిగుల + జతురకభల నే 

లను జెప్పుచుండంగాం బా వననిశ యరుబెంచె నంత 4 వారలు మున్రకు౯. 

. అనిశము సుఖమునె పొందం,గను దగియు౯ బడలి మిగుల. 4 గాంతం బగున 

మునియా శ్ర మమున నారా, కిని సుఖముగం బుచ్చి కెంతొ+తృ కృతనరంగకా. 

చ. పురువలలాముడై న రఘు+ప్పుంగవు. డంతటం డెల్ల వాజుంగా 

ధరణసురర్షి తేజున నిశతాంతము వెల్ల గాంచి మానిజా 

పరిసరమొంది యిట్లనియె. 4 చొవనలీల! మహాత్మ! మిాక్ళపం 
బరమసుఖంబుగా నిశేను 4 వాసముచేసితీ మిందుర జక్కాంయగకా ey 206 | 

క మునివర! మోీరానతిన్మిచ్చిన నింకను వసతి నిపుడె 4 చేరెద మాజ్ఞ కొ 

గ 
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గొనుదు మొసంగుమయనంగా, మునియునునిశయరుగభవ్య4మూ _క్రినిరాముక్. 
స కనుంగోని పల్కె_6 దీ4యని ఫలంబులు మూల 

ములును బేనెయు నందు 4 నలకమచుండు( 

గాన నీవచటికి4క్క_డ నుండి పొమ్ము వు 

పోబలా! వాసమళథయ్యదియె నీకుం 

దగియుండం గలదని 4 తలంచెద నయ ది 

బహూువృతేయు క్రమై + పరంగు; గిన్న 

రోరగ సేవ్యమై 4 యొవ్పీ మయూరని 
స్వనముల: దనరారి 4+ నె సామ జేంద్ర 

లే, చేవితంబయి ధరలోనం 4 వావనవముయి 

రమస్టీ ఫలమూాలయు క్ర క్షమై 4 రాజలుంగడు 

నట్టి యాచిత్రకూటాద్రి + కరుగవయ్య 

శాను! నుగుసాభి రామ! శ్రీ4రమ్యుధామ! = రం౪ 2068 

చ. అతిరమణీయ భూాధరవ4నాంతరసీమలం గుంజరావళల్ 

సతతము సంచరించు మృగ4జాలములుం డికుగాడుచుండు సం 

తత్రమును జూడలాల గలవు 4 త్రద్షతి వైఖిరులల్ల ని య ర 

ప్రతీతి, ప్రవాహముల్ చజులు 4 బండలు కూడెడ పట్టు లొప్పెకులా, ర౨ 

కేస గుహలు హషాణసంధులు 4 కొనురు మోజ్ 

యుండు జూనకితోంగాడి 4 నిండువుదిని 
దిరుగుచుం జూచునప్పుడు 4 దివ్యశిఖరి 
వై భవము నీదు మదికీని 4 భవ్యమగును. ౮౨౪ 2౮6క్ 

చ. నిను మట గొక్కె_రల్ సమదళీవృ త్రినెసంగు వీకంబు లళ్ల్లై ని 

స్వనములు చేయంగా బహుళ 4సామజముల్ మృగముల్ చరించి సొం 
పును గలిగింప నొప్పు శుభ 4భాధరనర్యము( జేరి యందు సీ 

తను ననుజన్ముం గూడి సుఖ4ధాముండ వై. నసియింపు రాఘవా!. ఈక 2066 

వంబదినాలుగవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

ఫలి ఎవ సర్షము 

చయయ చి కృికాటా శ్రమ గమనము, యము నానదిని చొట ర్రైుద్దుం- 

క, అరిదర్పభ ంజనులు భూ,వంపుత్రులు వారు రాత్రి + వసుధామరు మం 

దిరమున వసించి వేగిన, తరుణమ్మ్థున మునికీ (మొక్కా 4 తద్దిరి6 గనంగక౯ాా ౧ 

కొ. అరిగిరి మహర్షి మంగళ, కరవాక్కుల నాళశివముల 4 గావించి ప్ర ప్రయా 

ణఅరటిని వారలు పొందలగల బగికించి ముదంబు పే పెరి ళీ వారలజోవక ౧4 
జా అజ్ఞ 
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ei 

చే, 

. త్రిని గని భూరివేగమునం 4 చేవ మోజంగం వాజుచుండు. గా 

తనయులను 'వెంబడించెడు, జనకునిగతి వెంటంబోయె 4 సమధిక తేజం 
బున నలరు భరదాగజాం, డనియెకా సార్ధకపరా క్ర 4మాథ్యులతోడ౯. 5 2080 

మనుజనింవాములార! + మహి తేగంగానదీ యమునలు గలిసియు+న్నట్టి నోటి 
కరుగుండు తొలుదొ_ల్త 4 నచ్చటనుండ్షి మారలు జహ్నూపుత్రి కా + సలిల వేగ 
మున దో యయబడిసుంతే4 వెనుకకుంబశ్చిమమున కుం వా జెడుయము4ననుద గంగ 
ననుసరించుచు. బోయిథయమున వేగము బ్రవహించుచున్నట్టి + వసుధ శేగి 

= జనులు పూర్షమునుండి య4మునను దాటు 
చుండు తీరంబు చేరి యం4దొక్క. తెప్ప 
గట్టుకొని దాంటుండీ! రఘు4కాంతులార ! 

యవలనందొక్క_ వటనృతు, + మలరుచుండు. ౬ 2070 

పచ్చనియాకులం 4 బరిఢవిల్లుచు. బెక్కు_ పాదపంబులు చుట్టు 4 బల్ీసియుండ 
ద్ద సేవితనుయి 4 చెలంగు శ్యామాహ్వూయమున నొప్పు నయ్యదిశ4ఘున తీరంబు 
స యద్దానిక + చేతులు ముకుళించి వాంభాప్రపూ ర్తికై. థీ (వశ్ఞనములు 

సలుపంగాం దగు; నీత + యలసి యుండునయీని యందు వసింప్త న "4నట్లు లేక 
, పోయినకా మరల వీల ఖీ బోవవచ్చు 

నచ్చటికిం గ్రోల మాత్రంబు 4 నరిగినంత 
నచటం గన్చడు నల్లని + యడవి యొండు; 
మోదుగులు "రెలసచెట్లును 4 మొొంనసీయుండు. రా 2071 
వినుండీ యమునాతీరం,బునం బుట్టిన వెదురుబొంప4ముబు ముచ్చటగా. 
గనంబడు చుండును బర్వతృమున శే గెడు మార్లమదియె 4 ముఖ్యము సుండీ'. ౯ 
పలుసారులు చే బోయితి, నలమార్లము నాశ్రయించి 4 య ద్రికడకు ని 
మ్థులం జూడ రవ్యుమై తగు, సులలితమై యుండు నడువంశబొచ్చిన వేళ౯, ౯ ఆటీ షు ర 

న 
వనవహ్నీ బాధలుండను, చను డవమకా ర్లమున నంచు 4 సాధుమునియు రా 
మునకుకా మార్ల్షము( జెప్పుచుం, దనయూ క్రమమున కువురలం+దాంగనిభ_క్లి౯ా, 

. మునిపతికి యొక్కి యింటికి జను. డే పోదుమునుచు( 4 జతురో కృలతో 
ననుహగ మొనియుం జనంగా, ననుజునిలోని రాముండిట్టు4ఎనియె మనమింకళా, 
పుణ్య చిత్రులమే మౌని 4 భూవిభుండు 
మనల దయనాడరించెంగా త యనియు నిట్లు 

మానసమైర్యమున నొప్పు 4 మనుజపుంగ 
ద్ 

వ్రులగు వానలు యోానంచి 4 యలముగిలిని, ౧౨ 2016, 
జనకజ ముందుం బో. బనిచి 4 సాధి(పిటుందచనె పోయి సూర్యపు 



+ 

ఇ 

పె, 
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వున నింక నెట్లు దాంటనగు: 4 బొంకముగా ననుచింత దోప రా 
ట్రనయులు వారలిక్వురును + దారువులం గొని వచ్చి వానితో౯. ౧౩౪4 2017 

ఎ౦డిన వెదుళ్లనముంగూార్షి 4 యెటు కట 
౧ క యం రి 

నగునొ యని వట్టి వేళ్లతో 4+ సప్పుడు గటి 
॥ ళం 

పెద్ద తప్ప ర్రించిరి +వి వంతు: 

జైన సౌమిత్రి మదిలోన 4 చరసియంతే, ౧౪౪ 3073 | 
క, చని పృబ్బలితిగలనుం, గొని చేరెకు చెట్ల లెతటొమ్ము గొన్నిం 

క, 

క 

త్తే, 

టిని నటికి తెచ్చి పణటిచుచు జనకజకు సుఖాసనంబు 4 సమకా ర్చె నటకా. 

సరసీజలయవఅ ని,ర్నృకలా నణ్ష మున వెలు 4+ భారనషను డనచా 
కోఠరమూాతేంగ నొసవేంచా, bas నక డన 4 గని రాముండుక్. 

మౌనినిని చెప్పపయికికా డా నెక్కి_ంచెను దదీయ4శతభూషణముల్ 

భూ నాధుడు వస్త్రముల, జానకీ వార్శ సమున నునిచెం + జతురత దోంపళ. 

మజియు గుద్దలీ, మేక చ4ర్శమునం గప్ప 

బడిన పుటికను నాయుధ 4వారములను 

pm 

నీతచెంతనె యునివ; నాశభఘాతలాధి 
పాత్మజులు పీరులగుట నొ4+య్యనం బ్రవంబు, ౧౮ ల$ వ. 

చక్కంగం బట్టి దానిపయి 4 జానకి నెక్క_ంగంజేసీ యంతం దా 

మెక్కి ప్రయత్న మొప్పునటు 4 లేర్చడంగా నడిపించి దానిల చా 
రక్కడ నొడ్డుంజెరిరి యిశ+లాత్త్యజ యూనదిముధ్య భాగమం 

దక్క_టికంబుతో నదికి 4 నంతేట వందనముల్ పొనర్నుచు౯ , ౧౯ 2098 

యమునాంబికా! నేను 4 సునుహితవా నిన్నుదాంటుచున్నాను నాళదై వతమణగు 
పతి వనవా సస వ్వ/తముం దీరుచునేని చక్కగా నిమ్వూకుఠనాధునృపులు 

పాలించినట్లి యా+పత్తనంబును కముముగం జేరినంత నే + మోదమొప్ప 
గోసవా స్తము నిత్తుం 4 గుంభినీసురులకు శతఘుట ముద్యుంబు $ సమధిక ముగు 

భక్తి నె వేద్యముగ నిచ్చి 4 ప్రణుతిచేయు 

కని పా,రించి 4 తనకరములు దాన నిన్నని 'ప్రౌశ్టిం థీ 
మోడి (మొ,క్కుచు దత్నీ ణ4మునం జెలంగు 

గట్టుం చేరెను మిగుల సు4ఖముగ నంతే. ౨౨౪ 2084 

అతివేగంబునం బాటుచు, నతులితభంగములమించి + యవనీజములు 

ద్ధి నిరుగట్టులం దగనున్నతి మించెడు యమున బ్లవము4నకా దాటి రొగికా, 

G. వారలు సూర్యపు కిక న4భంగవిలాసము మిజు చాటి త 

త్రీరఠమునం బ్లవంబు నిడి + ద్వీపవతీవనసీమలం బ్రియం 
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బారం బ్ర యాణమై చనుచు 4 శ్వాను మనం జను మట్టి వృత ముక 

హోరితరరబు నీశ్రలము 4 నై తగు దానిని చేర రంతటక. ౨54 2086 

నై. హరితీపర్ల రబుబం బెక4గారుదాని, చెంతకుం బోయి భక్తి కిచే 4 సీత్రపలి కె 

నోనుహాసటశృతుమా' $నేవువులర, నా నమస్కారములం గై కొ4నంగవలయు, 
క, వనవాస, త్రమును నె,మ్మినీ నాపతి జరుపుం గాక 4 మిగుల: దమిని నే 

నును గౌనేల్ళ సుమిత్రను, ఘనకీ ర్తి రిని ద్వరంగం గాంతుం 4 గాక సుఖముగకా, 

క, అని కై మోడ్చి వ్రదమీణ, మును జేసెను డాని; కంత 4 మునుకొని తనయా 
జను 'మోజక మెలలౌడు సీతను సన్నుతచరిత వాంఛి4తముం గోరుసతిక్షా, 

చ, కనుంసొని రాము డాదయిత్ 4 కాననపీముల. గష్ట్ట్రమొం "జనో 

యని పరికించి లత్షణున + కయ్యెడ నిట్లని చెప్పెం  దమ్ముండా! 
ననితను వెంట బెట్టుకొని + భవ్యగతిం దగ ముందు పొమ్ము మూ 
"వనుకనె సాయుధుండనయి 4 వేగము వచ్చనం బూరుపో సమా! sey 2090 

క, జనకజ ఫలంబు బుష్పుం,బును దేనిని గోరునొక్కొ 4 పొలతి మనసు చే 

నిని జూడ నింపు గనునో, యనుజా! యద్దానిం దెచ్చి 4 యాదృతి నిమ్మా!. 
క. అనియు నట నారలిర్వురు, చనుచుండంగ వారినడువు $ జన కాత్త్య జ మొ 

ప్పెను నుదగజముల నడునుక్, గనుపట్టు శుభద్వివేంద్ర, ) కామిని వో లె౯కొ, 
సీ జానకి ముంబెప్పు 4 తాను జూడని వృక్షమును గాని, చిజువృమములను గాని 

పుష్పుంబులం 'జాలం + బొలు పొందు లతీలాని చూచిన యప్పుడు$సొక్కి_ రాము 

నదియేమి? యిదియేమి? 4+ యనుచు. బ్రశ్నించును జానకి కోరిన4దాని నెల్ల 
"వెంట నే సౌమి త్తి 4 విమలపుష్పోత్కట బహూుభఘాజశాఖలం 4 బరమమునము 

"తే, మిాాజంగాల చెచ్చి యిచ్చును 4 మంచు. బూని 

వారుపోవుచునుండం ద4 త్తీరమున నె 
చిత నసీక-తాజలంబులం 4 చెలగి హాంస 

రసస్వీనముల నొప్పు 4 కె వలినిని, 5౨౮ 2098 
క్, Me: సీతీయు మోదము, గనుచుండెను సోదరు లిటు4గడుదడి యమునా 

*ననమున నొక కశంబును, జని 2 మేధ్యన్భుగాళి. జంపి 4 జానకితో డక, 

చ, తిని రిటు తీ వ్రకష్ట్రవిత।9ం గనుచుండియు దీన భావముం 
గనని మొగం౦ఘు 'తాప్ప శీఖక,న్రురవంబులు (మోయం గోతులు౯ా 
ఫఘునగజముల్ తీగం దికుగ4గాల గనపట్టు ననికా జరించి య 
జ్ఞనకజ మెప్పు. బొందందగు 4 చక్కని భూమి వసించి రొక్కటకొా. 36 

ఏంబదియయైవవ సర్షము సంపూర్ణము, 

1 వనముజనీరు, 2 మేధ్యమృ గాళిని=సవి తృచ్చుగపం క్తులనుం 
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సజ వ సర్లము. 

ంయుయు రౌమాదులు వాల్మీకి యా క్రమమునకుం బోవుట, చుశుం- 

క, ఆరేయి గడున నంతట, శ్రీరాముడు నిచ్చ లేచి థీ చచ్చు జిజటున్ 

ద్రారతుని ననుజు మెబ్లంగ, జీకుపు వ్రునక౯ా మేలుకొలివీ 4 *నిఖలరిపువారా !. ౧ 

క, వినుమా “శుకవికశారిక,లను వన్య పస్తు లెల్ల శి పోయిగం గూయం 

గను దొడలొం బయనమున కీది యనుకూలముగాన నింక 4నరుగుడనునియె౯. 

ఆ, నిద్ర పోవుచుండి 4 నెమ్మిని రాముంకు, కాలవముగుట: దన్ను 4 మేలుకొలుపం 

లని లత్మణుండు 4 గలిగిన ప్రాల్యాలిః కను స సుషు ప్తి ప్తీ శ్రమను * గడంగ్ విడీచ. 3 

| తరువాత + నారలం4దణు తేచి. యమునా కుభ జలంబులను దబ్రౌధ్దుశనజరపయదగు 

స్నానాదులం దీర్చి + సాధు భరద్వాజముని చక్పినట్టి త్రోవను దగంగం 

జి త్రీ కూటమునకుం 4 జేరంగం బోయిరి; తగిన కాలమున? 4 దాను రాము 

డగుచు ననుజుతొ' “4నబ్జాత్నీ నీతతోం దొలిబుతువునను మోళదుగులునాల్లు 

ర్త తట్టు నెజ్తంగయ బూచి నిళి +తాంతవహ్ని 

తమ్ము( న్గులంగ మాడు చం+నమున నొప్పి 

స్వేయపుష్పుంబుల నె పూని. + చెలంగ హోర 

ములను ధరియించి యున్నట్లు 4 చెలంగె. గనువు !. 2099 

చ. కనుమవె జీడిఛఇట్లు సును( కాండములె ల్లైడ నిండనొక్సి యే 
జనులకు దుగ్గమంబులయి 4 సారపలావళి పత్ర భౌర యు 

క్స్నిదగ నంగి యున్నయవి 4 తేల్లముగా నిపయన్ని యీస్థలం 

బునం గననయ్యె నాకు నిట 4 బొందుగ జీవిక సాగు: నోమ్లీ !. ౭ 2 100 

క, అనుమానము లేదని తన, యనుజుం గని పల్కె నో ప్రి|యానుజ! యిదిగో 

కనుమా! ినలుదూములకొొలం,దిని మించుచునున్న “శేన,తె తెక్షై లలరెడుక్. 

"తే. బే నెటీగలు గూర్చె ని4వాష్టని నివి 

ప్రతిమహీరుహమం దును 4 బలసి వులు 

చున్నయవి, పుష్పములు రాలి 4 యొప్పు మోజు 

బరపువత నుండ నలరు నీ4వనతలమున. ౮౪ 2109 

లా 

చే. వానకోయిల కూడు 4+ దానికి బతి 

గాల నమిలియుం నూసెడుం 4 గనువు ! యదిగొ 

యిద్దియే చిత్రకూట మి*దేనుంగుల స 

వూహ మెళ్లడ వ్యాపి౦ చెం $4 బోలు గనం, ర్ 2108 

త్రో సాన స్య పరంతేప-_ _అనిమాలము. 2 సన్యా నాం నిల్టు వ్యాహరతాంస్వన మ్-అనిమూలము. 

సన్యా నాం గకశారికాదీ నాం -అనివ్యాఖ్య. చె పక్య ద్రోణ ప్రమాణా ని-ద్ర/ణమ్ ఆశ్రక చకు స్థ యం 

అని వ్యాఖ్య + 
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క, కలవరము లొప్పం జేయుచు, విలసీళ్లైడు పశ్నీగముల 4+ విను మున్నతిచేం 

జెలలోడు నీగిరిశిఖరము, లిలాతలం బిందు సమమెళయు యయి తన రె, ౧౦౪ 

సీ అతిరమ్యనుయి యొప్పు+వితతభూధరమున బహాువిధవృక్షముల్ +బలసీయుండు( 

చఛావనంబునునగుం 4 గావున వున మందు విహరించుచుందము 4 వింతగాంగ 

ననియె; నంతట వార 4 లవనిజతోం గూడం గాల్నడం జనుచును౪గాంతమవమల 

మునగు నగ్గిరిం జేరి $ రనఘమా భూ ధ్రమయ్యది బహుపత్నీ గ4ణాన్వితమయి 

తే, వివిధ ఫలమూూలములతోడ థి వెలసి రము 

మగుచు సంపన్ననుయి సరసాంబువు నయి 

తనరుచుండున్కు సహజులు 4 ధా త్రిపుత్రి, 

యును బ్ర వేశించి రందు చెళమునము లలర. ౧౩ బ105 

క, ఈగిరి చూడం జొడకా, బాగ కనుపై నిందు 4 బహుభామోరు [తకా, 

టూగము లతలును బెడల్లైా, మూ6గ౧౯ ఫలమూలములునుథమొన యురుచిర 

క, ఈగతిని మనోజ్ఞ తమము,గాం గనుపక్షైడిని సుఖముగా నింబే నిం 

పౌగతి ముననచ్చునుగా? యోగాదిలి లక్షణా! మ4దుడ్యమ మిదియే. ౧౪ 

క్ష, ఏను వాణి యు నీనుహీ ధ్ర ౦,బున నుహీొ తాత్ర్తులయి పొల్చు4మునులు గలదు కా 

వున మన కిద్ది నివాసం,బునకుం దగి యుండం జాలు.4బో మనమింకోకొ. ౧౫ 

తే. క్రీడసేయుచు నుంద మో+గిరివనముల 
ననుచు నొండొరులకుం. జెహు4కొనుచు ముగురు 

నచట "వాల్మీకి మునియున్న 4 యా శ్రమమున 
కరిగి చేమాడ్చులను (మక్కి 4 రతేని కెలమి. ౧౬ . 2109 

చ. అతడును ధర్మచే_త్సీయు నహార్షియుః గావున వారి రాక కు 

న్నతముడ మొంది వారలను 4 నై జవిభూతికి నీడుగాంగ న 

ర్చితులును జేసి స్వాగతము 4 చెప్పి యొనర్చెను గూరుచుండంగా, 

. నతిదృఢదీర్ధృ బాహాువగు 4 నారఘుఏవీరుండు నంత మహానితోకా, ౧౭4 2160 

మ. తేనవృత్రాంతమునెబ్న స్మక్కవముముగాం 4 దాం జెప్పి సౌమి్రినిం 
గనీ సౌమ్య్యూ! దృఢ వృతు.శాఖలం దగ౦థ$గాయ డెమ్మ్ శష్టంబులై 

కనుపట్టం దగు నవ్వీ సద్యముసయిం 4 గాంఠుల్ చెలంగెకా జవం 

బున నవ్వానిని దెచ్చి గట్టుము గృహాం4బుం గాపురం బుండంగాక౯ా, ౧౯ 2112 

చ, అరినికరాంతకుండయిన 4 యట్టి సుమిత్ర కుమారు డన్న య 

క్క_రణిని జెప్పంగా విని తథగం బలుమూ,కుల6 గొట్ట తెచ్చి "కా 

పురమున కెంతో యోగన్టమయి 4 వొల్చు మనోహరపర్శళెలనుం 

౯ 1 వాల్మీకి తొలుతేం జ్మిత్మేకూటమున నుండెను. తేర్వాతేం దమసానదీతీరమున నిఐసించెనని 

. వ్యాఖార్థిరేలభానము, 
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గరనురుడై న పద్ధతిని + గకును రాఘవుండంత నాద్భక్కా ౨౦ 2112 
నీ వగ గృ వాశాదికో$ప వ్రవములః గూడ నచలమై యావర+ణచయ మలరం 

తే, 

తె, 

UK 

గడుమనోవారమయి 4 కన్పడు నా పర్షశాలను గని పరిచర్య వేయు 
చుండియుః చనకన్న 4 యు త్తరు వేసుచ్చునో యన్న శ్ర శృద్ధయు 4 నుల్లనిల్ల 
నలరు లక్షుణుం జూచి|ియనియె; నై తేయమాంసము-దెదో యమా సర రశ శాలనున్న 
దేవతల నెల్ల నర్గింత 4 మావిధమును 

'జేయఃగాం బూనుచుం జిరం4బీవితం గనం 
గోరువారలు గృహమును 4 జేరకమును 
పాదృతిని వా స్తుతాంతిం జేశేయందగు జుమ్ము. 5౫ 2118 

ీశుభేకుణ' లక్ష్యుణా! + యురుజవమునం 
బోయి యానల్ల యిట్టే 4 బూని చంవి 

"తెమ్ము పళువధషే వేయ 'దోవమ్మటంచు 
కంక మూంనకు మెద్ది ₹ౌ4 స్తు న్రము విధించు. ౨౨౪ 2114 
ఆపని చేయుట లెన్సయె, శ పల్కు_లెంకేల శా, స్త్ర4విధిధర్తము సు 
మ్మాపద్ధతికీం దగు శాస్త్రము, నే పరికింపుమని పఠల్కె + నింపు దనరంగ౯. ౨౩ 
పరవీరకాలుండగు రఘ్బువరు ననుజుం, డన్న యప్పు 4 పల్కి_నరీతికా 
ద్వరపడి నల్లని యితని, బరిమార్సి యొసం గౌ రామళ4భ ద్రు,ండు వురలకా.౨క5౪ 

అనుజాన కిట్లను మాంసం, బును బచనము సేయు దీనిశమునుకోోని గృహముం 

గని పెట్టి యుందుదివిజుల, నున మొగి సేవింత మిద్ది + మంచి సమయమా. ౩౪౪ 

స్థిరమైన ముహూ రము సు, స్థిరమైనది యోదినంబు 4 చెచ్చెజుం. బచనం 

బు రవాణ గావింపుము నాం బరా క్రమసమ్ముగ్రు. డతీండు4 బాణాఘములకా, 

శే. భత్యుమృగపం క్రిం జేరిన 4 పావనమగు 

క, 

నల్లయిజ్ఞని నధియించి 4 యుల్లమలర 

దాని వమోంిసముం బజ్వల+ద్దవానునందు 

వైచి వండెను దత్వాతం 4 బబలమెల్ల. ౨౬. 2119 

విరహీతర_క్రంబె మణ్, పరిపక్పంబాట నెజింగి 4 శ్రాతను బుకుషో 
త్కరవర్యుం గాంచి యిట్లను, సురసన్నిభ! రామచంద్ర, '+శుభగుణసాంద్రా !. 

నే. శఅవయవంబులతో దీని ¢ నగ్నివై చి 

క్, 

పచనముం జేసినాండ న4వయవపం క్రిం 
గలిసి పాకంబునకా నల్లశ4గాం జెలంగు 

ట నిది కృష్ణమృ గాభమై 4 కనంబజియడీి. ౨౭౮ ౨2 

నీవింక వాస్తునిర్ణర, సేవ యొనర్పంగనలయు థీ శే సేముండవు తే 

కః అయంకృస్థ స్పృమాప్తాంగ 8- _అని మూలము 

ట్ర్] 
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త్పావనకృత్యము చేయలో, నీవే యన సుగుణశౌలి 4 నియవుము మాజిక్, 

సీ జపియింపందగు మం త్రసమిలి శతీంగిన పండితుండగుటచేం 4 బరమభ క్రి 

స్నానంబొనర్చి ఈచ్భాంకికర్షము సమౌ స్త్వము న"ట కనువగు4భవ్యమం త్ర 

గణము సంతేపమ్ము(గా జపించుచు వాస్తుక ర్మమ్థులం వేసార 4 గడంగి యిట్లు 

వాస్తు దేవతలను 4 వరుసగా. బూజించి పరిశుద్దుండైై చేరె 4 బర్హ ళాల 

“కే నమిత తేజంబున౯ా వెల్లు 4 నతని మదికీ 

దానివలననె గలిగి సంశతసము; పిదప 

వై శ్వచేవంబునం దగు 4 బలిని రుద్ర, 

ఇలిని మతి వైప్లవం బగు 4 బలినొనర్చి. 30౪ 9199 

వాస్తుశౌంతికి గ్రహో+ప ద్రవశాంతికిం దగి శుభకరములై 4 తనరునట్టి 

పుణ్యాహవాచనంశబుల వశాంతిజపముఖముల నొనర్పుచు గ్రవమముగనుభ 

మంత్రంబుల జపించి 4 మరల యథావిధి నదిశేగి యందు స్నా4నం బొనర్చి 

సకలపాపౌఘ ప్ర$శాంతి కై సరభాతవిషయమ
ైన యు త్రము బలినొగి 

చే, నాచరంచుచు బలిహర+ణాదులై న 

వేదికల 'దేవతాస్థాన+వితతి నగ్ని 

మందిరంబుల నాయా శృ4మమునకుండం 

దగినరీతిగం జేయించెం 4 దరణికులుండు. ఏ3 
2124 

em 

చ. అలెడు సాధులతిణగ4ణాంగులు 'రాఫఘునవు లిన్షజింతేట౯ా 

ఫలముల6 గందమూలముల + వన్యసుమాయతహారపం క్రై ని 

చ్చలుం బరిషకమాంసముల 4 సాధుతరామృతీతీర్పణంబుల౯ 

సలలిత వేదమం త్రజప$సంగకిC జారుసమిత్కు_శాదుల౯. 56 ౨125 

క, నా్టాయము తప్పక యుండగ, నాయాభూాతములం దృ క్తి * నందించుచు నీ 

తాయుతు లై తచ్చాలను, ీయంబును 
జేరి రదియు 4 గేనవల మింపె. 3౫ 

కీ అవనీజ పర సమా చ్చాదితీంబయి యతిమనోజ్ఞ ౦బయి + యర రీతి 

శ్రాస్తో క్షముగC బాక4శకాలాదు "వేర్పుబుపంబడుట నందమె 4 పవనుబాధ 

నంచకుండందగి + యలరారు నాపర్షశాల సుధర్మయళః + సభను దేవ 

తలు ప్రవేశించు చం+దమున వసింపంగ వారు చొచ్చిరి; తరు*వాచన నిర్జి 

తే. కేం ద్రియులగు నామునుస్టీరు 4 హి తబహూువిథ + 

పవ్నీసంకులమై చిత్ర+భ సకుసును 

గుచ్చు రాజద్ధు/మంబులం 4 గూడి కరిమృ 

గసపీనంబుల యమ్రాయుచ( 4 గ్రాలు దాని. ౨౬౫ 9 [97 

* క, ఆయు త్రమమగు వనమున, న్య్వాయంబగు రీతి సుఖవి4పహారంబులచే 
జాలీ 

నాయన్నదమ్ములును మణీ, యూయలివయు ముదము నొండి4రల రాముండుక౯, 



అయోధ్యా కాండము = సర సక్షము. 485 

కే, అందమగు చిత్రకాటంబు4నందు( జేరి 
మంచి రేనున మించు న4మ్మాల్యవతిని 
గనుచు ముదమంది పురివిడిశచిన వగలను 
బాసి విహరించుచుండెను 4 భారం గూడి. 95౮ 2129 

గ్ బ్య జ్ ట్య అట ఏఎంబదియాజువ సర్గము సంపూర్ణము. 

౫౭ = వ సర్లము, 

యై సుమం కుం డయో్యభ్యం జేకుట, ధుధిం 

స్కీ భాగీరథీ యామ్యు4 భాగంబు రాముండు 
చేర మిక్కిలి 4 చింతనొంది 

'రాముండు చూపుమే4రను దాంటి చనుదాక 
నందే యుండి రఘూదగీ4హోములగుణ 

ములను సుమంత్రుతో + ముచ్చటించుచు వానిం 
దోడ్క్క ని గుహాుండును 4 దుకఖమునచె 

యిలు సేరౌ; రామముఖ్యులు భరద్వాజుని 
యా[శృవుంబున కేగి 4 యా ప్రయాగ 

"లే. యందు నమ్మునితో గూడి 4$ యలరుచుండు 
టాదిగాం జిత్రకూటమ+4హో ద్రికడకు 
నరుగువజకును జరగిన 4 యఖిలవివయ 

ములను వేగులు నతనికి: 4 చెలివి రందు. ౨ 2180 

క. తరువాత సుమంత్రుడు గుహు, పరిసరమున సెలవునొంది + వాజులనపుడా 
యరదమ్మునకుం బూనిచి, పురమునకుళ్టంబు వగలం 4 బొండం జనియెకా. 3 

క, కనుచుం ద్రోవను సుమవాసనలం జెలువారు వనుల 4 వలినుల, లొ 
మనికరములం బురముల. జ్కల్లని నీట జెలంగు సరసు4లం గనుంగొనుచుకా. ౪ 

*కే, వానిని దాంటి సుమంత్రుడు, తొనా గుహునగరి విడిచి + తరలిన కిదపకా 
గానంజనియె నయోధ్య ని,రానందం దృతియదినప రార్టమునందుక. 

చ. కనుంగొనీ యాత్శయందున వ్యగకా గడుంగుందినవా(దుగాన ని 

స్వనరహితంబుగాం గనంగం 4 బాడుపడం దగియున్న యప్పురం 
బునకు మజీంతగా వగచి 4 బుద్ధి. దలంచ గజాశ్వ్టయు క్లమై 

మొదటి నాడు గంగాసంతేరణము, కెండఐనా(డు భరద్వాజా శమ నివాసము. మాండవి 

నాడు యము'నాతీరనివాసము.. నాబ్జ్బ నదినమున( జీ క్రకూటు? మనము. ఐదవబదినమున ఇారులునచ్చి 

వా రలను దెల్పుటు యని సంబంగ్గము. 
బంక . 
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ల్ 

జన జననాథయు కృవుగు 4 సాధుపురం వీది రామదు॥ఖసం 

జనితమహో ర్రికోకళుచి+శాఖల దగ్గముగాక యుండునే. ౭. 2 184 

. అని చింకించుచు నీప, త్తన మిప్విధి శేబ్దవిరహీ4తం బయి కనుప 

టను రా జేముయ్యొనొ! యని, తనమదిం దలపోసి వేగ 4 దా గుజ్జములక. 61 

. నడుచునట్లు తోలి 4 నగరపరద్వార,మునను జేరి వేగ4ముగం బ్ర వేళ్ 

నంబు చేసె నచటి 4+ నరు లాతండిటు రాణ ల గాంచి వేలళొలందిథగాంగ. చేరి, 

శ్రీ రాము జెక్కడం + జెలలౌ నంచడుగుచు నతనికి నెదురుగ 4నంద తొక్క 

మొగం బరు7 తిరి; 4 తగ వారితో నాతే డిట్లని ప్ల్క్మ._ నే4నేమి చెప్పు 

వాండ జావ్నావియొడ్డ 4 వరగుణచిత్తుని రాముని ధర్యని4రతుని ప్క్సు 

కొని యామహోత్తుని + పనుపున వచ్చితి మరలి యన్నక౯ విని 4 నునుజు లెల్ల 

. గంగ దాంటిపోయెం 4 గద రాము. డని విని 

కనుల నీరు మోములను దగంగ 

నావరింప నిసిరొ 4 యయ్యుయో యని యూర్చు 

తెసయంగ రామచం ద్రు 4 సన్నికానుచుః ౧౧ 9187 

పలువిధముల నేడ్చిరి వా,రలు గుంపులుగా గూడి 4 రథమున నిందు౯ 

జెలువారు రాము గాంచం, గబ భాగ్యుము చేకపోయెశగా మన కీంకకా. 

అతేనిం జూడగ నోచ్మకందజముం జచ్చినట్లివారమె యెతి + మరయ నింక 

యజ్ఞ దానంబుల+యందు, వివాహంబునక గొప్పసభలందు 4 నై జబుద్ద్ధి 

వై భవంబున వచ్చి 4 పనులప్వి చక్కంగా జరపునాతని నొక్క_4(సమయమందుం 

గనుంగొనమేమొ? యాతని నట్టిపనులందు మన కాజ్ఞ్మ చేసియి+మ్థాడ్కి. చేయం 

దగునంచు. “దెలుపంగల6 దనివితీట (గం జూడ. జాలమేమోా? మతి 4జనులశేది 

. మంచి దెద్ది ప్రియము + నటే యేది సుఖదంబు 

నౌనటంచు మదిని + నరసి తండ్రి 

సుతుల6 గాచునట్లు 4 హితముగ నీపు86 

గాచుచుండె నెపుడు 4 కరుణమెజియ. ౧౨|| 2189 

అని యొండొరుబకుం జెప్పుచుల గనుంగవ నీట౯ మునుంగ4గా నెడ్బెడు న 

జ్ఞనములవచనావళుల౯, వినియ సుమంత్రుడు, జూత4+విస్మ యు డగుచుక. 

. అరుగుచు నంగడివీభుల, నిరుపార్ళ పములందు మగువ+ లెల్లను దురిఖా 

తురతక౯” దపించి యేడ్చుచు, సరు వాతాయనములందు.4 గూడుటంగని యక్. 

. తనుం గాంచి యిట్లు లేడ్చెడు, వనితలదు౪ఖారవముల 4 వనరుచు వినుచుకా 

'జనులకా దుఖా రుల దాం గనుంగొన లేకతండు తనమొ4గము నటువంచె౯్. 

"క్ర, తనమోము నాజనంబులు, గనం జాలనియట్లు చేసి + కోడువడ్డిం చెను పీ 
య! 

థినడుమం దానేగుచు నజ్జ్ఞనపతి నివసించు గృహాము(చక్కటి కరిగి... ౧౬ 



చ. అరదము డిగ్గి రీ స్రుముగ 4 నంత సునుంత్రుండు లోన. జొచ్చి భూ 

co 

అయోధ్యాకాండము అడ సర్గము. తల్ 

[) 

వరునిం గనుంగొనంగ నరథవారము మూలన యేకుకక్షులకా 
జ EE; న వ న అధు ద్వరపడి దాంయె నంత నృపు4దారలు హర్ష శ్రీపినూనముఖ్యమం 

దిరములనుండి సారథిని 4 దీనుని గాంచి తొట్రుపాటునకా. ౧౭ వ [44 
్రీరామునిం గానక యా, నారీవుణులెల్ల వేవథీనం బొక్కుచు హో 
హోరవములు చేసిరి మణి, యారమణులు దుంఖచాధ4నందుచు మిగులక౯, ౧౮ 

. అతివిశాలములగు 4న తెలిగన్నులు 
బాప్పవారిం దడిని 4 బడలియుంట 
నొండొరులను జూడ 4 నోపక చక్కగ 
నెటులొ చూచుచుండి 4 కెంతొ వగల. ౧౯ . 9146 

. అంతసుమంత్ర్రు డ+య్య్టవనీశదారలు ప్రా నాడములనుండి 4 పరమదు3ఖ 
పరిత_ప్పహృదయలై + పలుకులు తిన్నగా నమర “సునుంత్రు, డీ$యరదమున నె 
రామునితో గూడి+రయమునంబో యొంగా నిపుడు 'రామునింబొని+యిచటం చే =. 
గొడుకుశ్ కంబునం + గుందు కౌసల్యతో నేమని చెప్పునో 4 యీతండింకం 

తే. దనయుం డరిగినం గాసల్య 4 తాన చెట్లా 
బదికియున్నది కష్టమె 4 పరంగునిదై 
(గ ఆడు a ల ల యిట్టి కష్టంపు బ్రదుకు ము తెవ్వకెకిని 

దరము గాదని తోంయె స4త్యముగ నాకు” ౨౨ 2147 

+, అని మెల మెల్ల. జెప్పుకానునట్టి మహాకఠినంపుంబల్కుల౯ా 

విని యవి సత్య వాక్యములె 4 నింతలు గావని లోం దలంచుచుకా 

నంబడు వేండ్రమా మనుజ+4 కాంతుని సౌధము జొచ్చి వేగమే, ౨౩ "2118 

తే, ఎనిమిదవ కత్యుం జేరి తల్పనగు సౌధ 
మందు సుతదు;ఖమునం గడు 4 గుంది దీనుం 

డగుచు నారాటమొందెడు 4 నవనిపతినిం 

గాంచి కరార్చున్న యాతని 4 కడకు నేగి. ౨౮౪| 2149 

. వంగొని (యొ క్కి రాఘవుండు 4 పల్కి నదంతయు 6 దోోనిపుచ్చ శే 
కలంగుచు. జెప్పు; నమ్మ నుజ4కాంతు (డు మిన్నక వించునుండి య 

_ ప్పలుకుల కుత్తరం బికక 4 భ్రాంతిని బొంది సుతవ్యధ౯ మహో 
కులమతియాా-ను మూర్చ. “ని 4 కోణిపయింబడె నంతం దత్సతుల్. ౨౬. 

క, పతి మూర్చ మున్లినంత నె, వితతంబగు దుగఖమొంది 4 పృథ్వపయిక" భూ 

క, 

పతి పడిన చేతులెత్తి వి,గతథీరత నేడ్చిరంతం + గౌసల్య త్వేరకా. ౨౭ 2151 

తనకు సుమి త్రయుం దోడ్పుడం దనపతి భూపతితునె త్తి4 తగ నిట్లనియెకా 
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మనుజేశ! నుహాభాగా, ఘనతరదుప్కార్య మొనరంగా జేసి వని ౨౮ 

"లే. కాపురంబుండ వీచేతం 4 గడి పంపం బడిన నీతనయుండు పం4పంగ నతని 

కాస్సవంబగు వనినుండి + యరుగు దెంచినట్టి యీోదూతీతో మాటలాడ వేల. 

శ. నీతనయుని వని కంపితి, నీతిం దప్పితివ్ దాన + నీవిటు లజ్ఞం . 

జేతంబునం బొంటిద విది, యూతటీ6 దగ దింక "లెమ్ము 4 పృధీషనాథా!,. ౨౯౪ 

కే, పలికి బాంకని పుణన్టింబుయ 4 గలుగు. గాక 

నీకు, నేలాటి లాభ మి4శోకమునను 4 

గలుగ, దో దేవన! యెవతెకు 4 నులికిపాటు 

నొంది నీపుత్రు వృత్తాంత + మొక్క_మైన. 30% 2 155 

క, ఇతనింగని యడుగకయీ, వెతలం బడుచుంటివో సు+న్భ త్తే యల కృవా 

మతి నైక యిందు మెలంగదు, గతసంశయమున ను బలుక 64గాం జనునింక ౯. 

క. అని పలికి కోక్రభారం,బునం గన్నుల నీరు గృమ్మం 4 బొంకమెడలు వా 

కరృనిచయము చెప్పీ భూపతి, గనుఛుకా భూస్థలిక నొజుగెం. 4 గాసల్య తరి. 

క. విలపించుచు భరకొణిగిన, లలన౯ మూార్చిల్లీ భూస్థశలంబున దగు భూ 

పలలాముం గాంచి తత్కా౦,తలు చేరెలుంగొప్ప రోద4నము చేసి రొగి౯ా.33 

"కే, అంతిఫపురమున నేడుపు 4 లట్లు కలుగ 

విని పురింగల తరుణులు 4 వృద్దులై న 

పురువులును శ్రులు రోదనం4బుల నొనర్చి 

రపు పురమెల్ల దుంఖమథయంబ యయ్యె, 5ర 9159 

ఏంబదియేండవ సర్షము సంపూర్ణము. 
౧ లా 

౫౮ ళో వ సర్లము. 

-ంధ్రుర్జు రొముని వార్తల సుమం తుండు దళరథునకు6 జెప్పుట. శయం 

ద నే లి 4 అధ 

క్ల వనితోపచారముల న,మ్మను వచుండు మూర్భంబెటీ 4 మవుత సువుంత్రుం 

గని యతని దిక్కు మొగ మై, తనసుతువృత్తాంత మడుగం4+దలంచి యతనిత ౯. 

నీ, పలుకుట కుంకించి+విలిచె సూతుని; నంతం దనయుని శ్రీరాము4దలంచుకొనుచు 

చేడ్చుచు దుఠఖంబు4నే పొంది క్రో త్తగా బంధింపబడిన దిగ4పంబు భంగిం [గు 

బరి తాపమొందుచు4బలు మాబునిట్టూర్పులనుబుచ్చు చుక ధ్యాన4మున6 జెలం 

నట్టు చేమియు దోస 4 కా_ర్థినొందిన హా స్థివిధమున వ్యాకుల 4వ్భ త్రి గనిన 

శే, వృద్ధ నరపతిచెంతకు 4 చేగు'దెంచి 

కరయుగము మోడ్చి నిలుచుండె 4 నరపతియును : 



అ యోధ్యాకాండము = %౮ సక్షము, 45 

భూళిగప్పిన యంగమ్ము4తోడ బామ 
కలితముఖమున దీనతం 4 గన్నయతని. 9 216. 

. నిలుచున్ననాని సూతుని, గబవిబపాటొంది మాచి 4 కడు బూన్కి తగం 
బలికె సుమంత్రా! విను సుఖముల నెంతేయుం బొంది ధక4పూర్షనుతియునై 

క, తనరారుచున్న రాముండు, వనమున నేచెట్ల క్రింద 4 వాసముచేసె౯ 
దినుచున్నవాండు వేనిని, విను మాకండు న్ ఎఖమనుభళవింపం దగండుగా!. ౫ 

వీ తనన నశయ్యం బరుండవగిన వాయాతండుగద, యట్టి భూనిశ4 కాంతసుతుండు 
తా ననాథునిం బోలి 4 ధరణి వె నెవ్విధ్ధి కయనించుచున్నాండు! + త్రుదమనుం 
'జెవ్వండు చనుచుండ 4 నెల్లపదాతులు గజరభంబులు వెన_4గదలి వ చనునొ 
యట్టి రాముండిస్తు 4 డానీర్ణనాటవి నెట్టున్నవాండు? నా 4 శెజటుంగంజెపుము! 

. కొండ చిలువలు నలని 4 ఫహోరఫణులు 
య 

సింవాముఖఘోరజంతున్రల్ 4 చెలగి తిరుగు 

నవ్వనమ్మున కెట్లు నాయాత్త జను 

లిరువురును సీతీతోం నాడి + 4 యేగికిపుడు. ౮ 2164 
క, వినుము సుమంత్రా! భూమి, తనయయు సుకుమారురాలు 4 దాని దలంపం 

గనె జాలికలుగు నెవ్వరి,కీని, దానిం దోడుకొనుచుం + గృపణత తోంపకా. భా౪ 
క, ఇరువురు నావ్రియపుత్రకు, లరదము దిగి నడచి యెట్టు + లరిగిరొ? సూతా: 

పరికింప మందరాచల, మరుదుగ నళ్విసుకులొందు+నట్లు కుమూరుల్. ౯ 

క, వనమధ్య భాగ మొందం, గనులలరంగ నీవు చూడంశీగలిగికి వటు కా 

వున నె కృ తార్థుండవుగా; వనిం జేరిన పివప రామళీభ ద్రుండు నీతోక. ౧౧ 

"జే. వమిచెస్పెను అత్షణుం + దేమి పలికె 

నీత యప్పుడు చేమేమి + చెప్పె నెందు 
నెందు. గూర్చుండె రాఘవుం 4 డెందు నెందుం 

బండుకొ నెం దినె నేమేమి 4 వరుసమోటణి, ౧౧౪ ౨ 168 

గ్ర 

క, అవియన్నియు వర్ష్మించుచు, వినకింపుమ నాకు మును ది+విని బాసి యయా 

తీ, వసుధ పె ౧ బడుత జీం ద్ర ద,శవిభుంగని సజ్ఞనాళి $ సవావాసంబుకొః, ౧౨ 

క తనకీయవలయునని ప్రాాక్థన మొగి నొనరించి "దానం +దా స్వర్ష భ్ర, 

శన దుగఖమ్హును బాసెను, గనుక న్నేనక్సై రాము. + గానని వా ౧౨ 

తే, పొందియున్ననో రాముని 4 పుణ్య చరిత 

మును వి నెడుభాగ్యమును, బొంది 4 వనటం కాసి 

దాని వినుచుచి ప్రాణాళిం థీ దాల్సి యుందు 

ననియె; రాజిట్లు పలుకంగ 4 నాలకించి. ౧౨౪ 9171 

ర్ కనుదోయి సలిలపూధం,బున నిండంగ( దొట్రుపాటు 4 బూను పలుకులకా 
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మనుజేశుం గాంచి సారధి, యనియె మహారాజు నీ ప్రి($యాత్మజుం డచటకా. 

నిను నుదిని చలంచి ధర్మ్మంిబునె పాలీంపంగ6 దాను 4 బూని కరయుగం 

బును మోడి శిరము సోంకంగ నవుస్కారంబుచేసి థీ క్రువృుదూ క్తి౯. 

క. ననుం గాంచి పలీశ సూతా!, వినుమా' నాజనకుం డాత్మళ వేత్త సుమో! కా 

లే, 

వున శిరము, సోంక్యమొ,క్క0,గను దగు నేమ్రక్కి_నట్లు4గాయ జెప్పు తీగ, 

< ఏ జాత అమ్మహోత్తుని పావనాం(మ్రు సంబుజాతి 

యుగమునకు నీవు నాబదు4లుగ శిరంబు 

సోంక (యొె,క్కంగ వలయు; నో4సూత ! యంతి 

పురమునంగల యందజు 4 నరసి నీవు. ౧౫౪ 2175 

క, నా వచియించినరీతిగ, నీ వచ్చటం ఒలికి వారి కెల్లం "'డెలియంగా , 

తే. 

సె, 

చ 

క 

నా వ గ్రారోగ్యము సరిగా వర్హింపంగవలయుం 4 గడుం దమిమోాటిక్, ౧౬ 
బీ “శ 

వారివారికిం దగినట్టి 4 గారనమున 

కుం దగినరీతి నాదు _మొ,4క్కును వచింపు 
శేనుమును (మ్రొక్కు నాతల్లి4చెంతం చేరి 
యేప్రమాదంబు నొంవక 4 యెజుంగం జెపువు !. ౧౭ 2177 

. పతియందు ధర్శత4క్పరతీయం దృప్రమాదము నొందందగు నంచు4డల్లితోడ 

వచియించి యిప్వేధిం 4 బల్ము_మా న చవి! నీవెప్పుడు ధర్మంబు 4 నేనుజుకయె 

కాలంబులకు సరి4గా నగ్నిగృహముల కుపచారములు చేయు+చుండు మెలమి. 

బతిపాదములకు దై +వమునకువలెం బరిచర్య సేయుము నికు 4 సవతులై న 

నాదు తల్లులయెడ నోజ4నని *కులాభి 

మానమునుగాని, చేనెకొ 4 మహివీ. న నెడు 

నున్నతిం గాని వదలి నీ4వాక్క_రీతి 
గానె వ రించుచుండుమా ! 4 కోడు వినీతి, ౧౮౪ 2178 

ధరణిపతీంద్రు ( బూజ్యయగు 4 తత్సి/యకాంతను 7. ౫ కనెంతొ యా 

దరమున. గేంచుచుం దిరుగ 4 ధర్మము; భూప పతివెన గై గ కయ్ 

౨పరంగును బూజ్యయమయై యనుచు 4 భోవమునం దలపోనీ యిట్టు లే 

' జరపుము మానసంబునను 4 శాంతము నూని చరింపు త్రల్లిరో [౧౯ 2119 

త్రనయుండగు భరతుండని, మనమున? దలపోయ కతని 4 వాస గతి యని యా * 

AR తనియడ ల నడుచుకొనవల,యును ధనమున. బెద్దలగుదు థీ . రుర్వీనాథుల్. 

అంశెక్తాని వయస్సున 4 నధికులౌట 
జగమున కా లేదు భరతుండు 4 జగదధిపుండు 
“| ఇర్జారోగ ముడు దేహారోగ ము. 2 అభిమానంచ నూనంచ త్యేక్యా-అనిమాలము, “Hard గ్య భీ భీ కథ" 



అయోధ్యా కాండము అ స్థా సర్లము, 489 

ధన సమృద్ధిని రాజగుశననుచు రాజ 

ధర్మ మునే స స్యరియింపుము 4 తల్లి ! నీవు, ౨౦ 2181 

చ, అని వచియించి నన్ను( గని + యంకేటనే వచియించినట్లు రా 
ట్లనయునితోడం బల్కు_ముని + తా వచియించెను రాముచంద్రుండే 
నునిన సుమంత్ర! నాకుశల 4 మాదృతి మాజంగం జెప్పు కైక పు 
శ్ర్రునకు న భేవరీతింగని + తొల్లింటి పద్ధతి: డల్గులం దొగి౯. ౨౦౪ 2 152 

న్స్ న్యాయము చొప్పునథనడుచుచుండును యని వచియింపు మిత్వ్వాకు(వంశ మెల్ల 

నలరింపం జేయు మహోభుజుండగు భరతునితకోడ న నుతి నెయ్య+మునను బల్కు 

యునరాజవె వై యుండి+యును రాజ్యమందు, బ్ర భానముగాందం శ్రి 4దలం చియతని 

యాజ్ఞను బాలింపు 4 మమ్మహీ ధవు నాజ్ఞ దాంటరా దతండు వా+ర్భకము గన్న 
తే, వాండు కాన్రన నాతీని(పలుకు మోజు 

జన దదెప్పుడు, యావరా4జరమున నుండి 

తండ్రి యానతి జరుపుచు 4 దగిన భోగ 

ముల ననుభవించి బ్రదుకుము 4 సులలితగకి, ౨౩ 9188 

చ, అని వచియించి 'యమోదశ ర4థావనినాయక! నన్నుంగాంచి యిం 

కను వచియించ బాపష్పములు 4 శ్రమకు కన్ను లతోడం దమ్ముండా 

తనయునియందు మిక్కిలి ముదరహును గల్లిన నాదుతల్లి నీ 
_ జననిని బోలె. జూచుకొను 4 సంతతముం 'దమి నాకు మాజఅంగకా ౨౪ 

క, అని పలికి మహోరాజా!, ఘనకీ ర్తియుతుం డతండు 4 కడువగం గనులె 
జ్రని దామరలనలెం దగ, ననుచుం గన్నీరు విడిచె 4 నత్యధికముగకా, ౨౫ 

న్ అంతట నాసుమి4త్రాత్మ జన్ముండు మొ త్ర మెంతయు ౧గ్ర,ద్దుండై 4ఉయెసంగు వేండీ 

నిట్టూర్పలను బుచ్చి 4 న నిలిచి యిట్లనియె; నీరాట్పుతుండే యహరాధమూాని 

యొనరించి నాండని 4 యూరినుండి 'వెడలంగొట్టణాం బడీయినో+కో శిపకియు 

నతినీచమగు కైక 4 యాజ్ఞ కు లోబడి యాయకృత్యము గార్య4 మేయటంచు 

చే, జేసినాండు గదా దీనిచేత మేము, బాధలను బొందుచున్నాము4థవనముల౦ందు 

నవనిసాధుంను తాం జేసి4నట్టి ప సృతిన, సార్థకము చేసె స నెట్లు తశప్పందు వేని. 

తే, కక రాజ్యులోభంబున థీ భాకళత్రు తు 

దారే జుని రాము నడవికి 4 నంపునష్టు 

వె నాతండు నట్టు ల 4 చేసెం గాన. 

చాషళార్యమిదంచే 4 పలుకం జనబె. ౨2 2 187 

క, తన పత్నికి వరదానం,బును జేయుట బట్టి యట్లు + భూపతి యొనరిం 

చిన నెన్నిభంగులం గని, నను దుప రం బెకాని 4 నయమెబ్టులగుకా, ౨౮ 

క, ననములకు రామునిం జబ, త్తనముననే భరతు ననుపశదగు నునుహగ నౌ 

2 
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"నను నియనుము లేదుగదా, కనుకళా దుప్మా_ర్భమెయగు4గా యెటులై నకొ 

నీ, రాముని విడువ గాశరణమేదియును గానరాక యున్నది కాన4రాజు తానె 

అగ ఇడ 3 ఉష గా 

ప్రభువని తలపోసి 4 స్వాతం త్ర, కమున మించి యిచ్చవచ్చిన రీతినిపుడు చేసె 

నీకార్యమును; మటీ 4 యిట్లు నుమ్మేంచయట దె వసం ప్రేరితుం+ జై విభుండు 

కావించెం దగ యఛథాశకానుంబుగా నని యన్న దై వవ్రే ర4ణాయతేనుతి 

కే. మైన దోషము ముందుగా + మానసమున 

దలంచి కనులార6 జూచియె 4 త్యాగ మొనరం 

జేయం దగు నిప్పుడీలాగు 4 చేయుటకును 
గారణం విసునుంతేయు. 4 గానరాదు. ౨౯ 2190 

ర్చ వనములకు రాము బంపుటు, యమననదియె విరుద్ధ కార్య4మైనను వుతిలే 

మిని దలపోయక భూపతి, యొనదివె ననుతాప మాతం4+డొందె నిపుడు నూ!, 

క, జనకుని దూజుట తప్పని యనుదువొ నాకింక రాజు4$నందు( బితృత్వం 

బనునది కనంబడకున్నది, జనకుండు బంధువును శ్రాశథస్వామి యితండె నూ !, 

er. సర్వలో 1 హీితుండు 4 సకలలోళ ప్రి యుండగు రాము విడిచితి4విగద ముట్టి 

క్రూరకర్య్శంబున4కుం గడంగినయట్టి నీయందు. దలపోయ 4 నీతనూజు. 

డగు భరతునివంటి 4 యల్పబుద్ధికిం దక్క దక్కిన మనుజవి+తతి నెవరికిం 

గాని పుట్టదు ప్రీతి 4 కడు సర్వజనహితుం డభిరాముండును నయి4యతులధర్మ్మ 

శే, చిక్తుండగు రాము నడవికిం 4 జేర్చి యెల్ల 
వారితోడ విరోధించి 4 వసుధ కెట్లు 

రాజుగా నుండయగలవొ యూథకాజ |! యనుచు. 

జెప్పు నాతండ్రితోనని 4 చెప్పెం జుము !. 39 2 198 

చ, జనకజయందు లత్షణునిథచందము లేవియులేను గాని సె 
వ్యాునమున. గల్లు శ్లోకమున 4 మానిని యూర్చులు పుచ్చి చి త్తళు 

ద్ధిని దగుంగాన భూతము మ?ది౯ వనీయించినయట్లు సిల్మ_డ౯ 
మును గని విస్తయంబుననే 4 పోల జూచుచు నూరకుండెం జూ !. కిళ 

సీ. దుఖ మెప్పుడెటుంగ4దు మహీశపు త్రిక యపుడై నం గై క చే4మనని మాన 
వతి యశస్విని సీత 4 భ_్రర్రదు8ఖముంగాంచి తనకు దుకఖముగల్లణ$దాను నేడ్చు 
చుండెను; నాతోడ 4 నొకనూటయమొనను బలుకదు తనదు నీ4శ్వరుని జూచు 
చుండి మహాతాప 4 మొందుట మోమెల్టవాడ నేం బయన మై4వచ్చుచుంట. 

* ఇదం తౌఐ ద్యథాకామ మిళ్వరస్య కృతే కృతమ్, రామస్య తు పరిత్యాశే నీతు. 

మాపషలవ,యే-అనిమూలము, దీనివ్యాఖ్యలో నున్న యర్ధమంలేయు సంగృహించి యీనీసపద్యము 

॥. ప్రాయ లడినధని యొటుంగనలయు, 



అయాధ్యా కాండము = స్మోణా సర్షము, 491i 

తే, గానంబడినంకేనే వోయెం+గా రథంబు 

పతియింకెవ్విధి నడుచు నం4చతిశయా రి 

బాప్పుజలముల విడ్లిణ; న4ప్పుగిది ననుజుం 

డలరి సేవలుచేసి త + న్నరయుచుంక. 3౬ ల 195 

న్ న్రీరాముం డాస్యమునం గ,న్నీరొలుకంగ నూరకుండే 4 నిజ దివ్వకరాం 
భోరుహముల ముకుళించియె, యీరథమును నన్ను గనుచు4నింతియునగచె౯, 

ఏంబదియనిమిదవ సక్షము సంపూర్ణము, 

సా జ వ సర్షము, 

ప్రి సుమం క్కు 6 డయోభ్యాపురజనులచింతే రాజునకుం జెప్టుట. =ద్రుత్దుం- 

[చ. ననుం గని దుకఖమొందుచునేె 4 నాతి మజేమియు. బల్క_కుండె నం 
చని సచివో త్తముండు విన4ఉయంబున6 బల్మ_ గ నాలకీంచి యిం 

కను గల వా ర్హలన్నింటిం ద4గ౯ా వచియింపు సుమంత్ర! యంచు న 

జ్ఞనపతి పల్కె దాని విని + సంతత బాచ్పపరిస్లు తాస్యుండై . 219 

క, మరలకా రాముని వార్తల, ధరణేళున కెజుంగం జెప్పెం4 దా సారథి వి 

స్తరముగ రాజా! విను ముయ్యిరువురు రాఘవులు జడలనే 'తాల్పీ తగా, 

తే, నారచీరలు గట్టి జా4హ్నాపిం దరించి 
పోయిరంతే. ట్ర యాగముం. 4 బోచుదారిం 

బట్టి; లక్ష్మణుల డప్పుడు 4 భ్రాత నరయు. 

చుం జనియె ముందు, వెన్క, ఘా+సుతీయు నరి7, 2199 

నృ చారలవెనుకం జనియె,  శ్రీలాముం డెట్లు వారు 4 చెలలగసచుల జన6గా 

భూరవుణ! పరాధీనుండ, నై రామునివెంటం బోక 4 యరుడెంచితిం జూ! ౨౭200 

చ, వనికిటు రాముండేగయనే 4 వచ్చితి బుద్ధినురల్చికొంచు నే 

జనవర! నాదుగుజ్ఞములు 4 సంతత రాఘనకశో"క భారముం 

గనుచునే వేండి బొవ్పములు 4 గన్నులనుండి సవింపం ద్రోవం జ 

క్కనిగతి రాక తొట్రుపడె; 4 మ్లాపకిపుత్రుల'ేను బ్రీ ప్రీతితో. ౧y 2201 

*కొ. అంజలి, గావించి రథం,బుం జయ్యన నెక్కి దుఠఖ4ముక మ్రింగుచు రాం 

* ఫే వాన సార్గం తేత్రైన స్థితో ఒ-స్మి దివసాక బహూకా-అని మూలము, ఇట దివసొకా 

బహూకొ-అను బవువదనమనకు వూండుదినములే యర మని చర్చ చేసీ గోవిందరాజమ హేళ్వంతీర్థ 

'లీరువురును సీద్ధాంతము చేసిరి. రామవియోగముచే నొక్కాక్కు దినమే కల్చముగం్డ దోంచినందున 

దివసాకొ బహూాకా అని సుమంత్రుడు ఇెప్పెనని గ్ విందరాజులును, రాముండు గంగను చాంటి 

నదినము మొదలు బారులు వచ్చినదినముదా(క మూ ఒడుదినము లగును. ఇవియే యిట ఒహూూకా 
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గంజాలక దివసత్రయ్కముం జరవీతి శృంగి బేరశమున గుహూునింటర౯ా. ౨౪ 2202 

క, చాకుల మూలంబున నే యూరాముండు వారల. విలున్మనంపునొ యను న 
ప్పురాశనుంటి; నోరఘు,ఏశా! న కేయికొణకు 4 వివములాత్తు సుతు౯ా, 3 

ఛీ, వనమున కంపీనాండ విది 4 వారకసర్వజ౫ళ్స) తాపకం 
బని యజుంగంగంబోలు నెటు4లన్నను దావక దేశమందు వృ 
శనికోరముకొ రఘూద్వాహుండు 4 కానల శేగె నటన్న చింతచే 
తను బస వాంకుఠాదిసహి4తంబుగ స్హూనతనొాంజె నెంతయుకా. ఈ 2204 

కొ, వునుజుల మాటను జెప్పం,గను వలెనే నదులయందు. 4 గమ సరసులం 

దును బల్ఫ్టలముల6 గల "జీ ;ననమెల్లం (గ్రాాంగి పోయె 4 వసుభాధీశా!. ర౪2205 

నీ, ఉద్యానములయందు 4 నొగి నాకులెల్లను శుహ్క.ంబు అ పోయె 4 శో దప్పి 
వనములు నట్లయ్యె + విను మడవులయందు జంతువుల్. దిరుగుట $ సన్న గి ల్లైం 
(గూ,రమృగమ్ము లా4హారమ్లు గూర్ప్చంగ నైనం జరించుట 4 మానియున్న 

వల రాము దుర ఖమ్ము4వలన వనం బెల్ల నిర్ణతశబ్దమై 4 నిలిచియున్న; 

"లే. దింకనుకా వినవయ! రా+జేంద్ర! పద, 
సత్రములు నీట మున్గంగ 4 వార ఇడిమొం 

బద్శోములు వాడె జే పలు 4 వారిపత్సు 
లెల్ల దిళుగ్నమిం గొలంకులు 4 నెల్బం గలలగె, ౭ తిర 

క, జలముల బూెడి పుష్పం,బులు బుడమిని గలుగునట్ట 4 పూవులు మణి యుకా" 
ఫలములు లభఘువాసనలం, గలిగి ప్రకాశింప పిట్ట + కాలమున గటా!, ౮ 

కొ, ఈనగరంబున6 గల యుద్యాన ములు౯ సుక వికాది 4 హారిరవములకా 
. హీనములై ఛూన్యములై, కానంబడె మనుజవర్య! + కాంతివింహితకా. ౮౪ 

క. నయుదాన్టనములై నను, నీయెడం గనరావు నాకు 4 నెలమిం గలుగంగాం 
జేయుచు: నే నిప్పురి. జొర,నే యెడ సంతుష్ట్రుడగుచు 4 నెవండుండండు సూ], 

క, జనులెల్ల రు శ్రీరామునిం,. గనమికొ దుకఖమున ముని 4 కడు నిట్టూూర్సుల్ 
జననాథ! విడుచుచున్నా, రనియతగతి. బెక్కుసాకు + లా ర్రముఖముల౯, ౧౦ 

క. విను బేవా! శీ రఘురా,ముని విడి యిట వచ్చిన రథ4ముం గని, పెను తో 
వను నిలిచిన ౫ నునుజులకా, రిని మోముల చాహృజలము+తీ వ, వతం గమ్మెక ౧౧ 

లవ వనితి లెల్ల విమానంబు4లను సులలిత 

ర్త ర్శస్టసౌభంబులను నెక్కి + యళద మొంటి 

దివిసాక అని ఇప్పంయడియె నని మౌొ హాళ్వరతీర్థులును జేసిన వ్యాఖ్యా నసారము  ఆఫౌరతరార్భమ 

ప యమని శెనిగింపయుడియె నని యెజుంగందగు, ననుసరించియు యిట దివస్మ రే, 

1 జీసనముజ జలము. 
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గాగ రాముడు లేకయె 4 రాగం గాంచి 

యా_ర్ధి నాహాకృతులం జేసి 4 రధిపమాళి!, ౧౨ ప్రల [త్తి 

క, పెనువగం గుందుచు ననితలు, కేనులకా చాషృ్రములు వేగ 4 గ్ర మ్లుటచే నం 

జన మెల్ల 6 గరంగి పోవుట, సునములు నిర లములునగు 4 గనుడేములతో కం 

క్ క్నంజ పాలక స్పష్ట్రంబుగల గనుచుండిరి యుకరనొకక 4 గా వ్యథ 
మిని బలుక కూర, రాముని విషయము గుజేచి దు-ఖ4ముం బొందుతజి౯, 

క, అరిజనులయందు మిత్రా, ,త్క రమందును దలంపంగా ను+చానీనులయం 
దరయంగ భేదము కన్నోడదు రాజవర! యొక్కరీతి 4 దుంఖంచిరి నూ!. ౧౪ 

eo . సంతోపవిరహిత 4 జనసంకులంబయి యతిదీన దంతావ+ళాశ్వుమగుచు 

నార్హస్వరన్లూన4మై “వినిశ్వనితనిస్వనమౌాచు నికర్షత4+సమ్మువంబు 

నై రానుననగమనాతురంబయి యోనుహోరాజ' యాయ యో4భ్య్యాపురంబు 

గన్పడుచున్నది4గద? పుత్రు బాసిన కౌసల్యపగిది దో"4ఖమున ననుచు. 

తే, బలుక సూతుని దీనవా4క్కు_లను ఏనుచు 

బావ్స్పసలిలోపహాత దీన4భాెవణముల 

నతనిం గని పళ్కె_ దశరథుం 4 డా ర్రుండగుచుం 

గక తలం పెల్లం బాపని$కాయ్య మకట 1. ౧౭ నని 16 

కో జన నస్థలంబు పాపం,బున కిల్లయియుంట దానిం+బోలు స్వభావం 

బున నొప్పుం గైక సూతా !, వనమునకుం దనయు( బంపణబ్రార్థించుతేజికా, 

ఆ, మంత్రకుళశలు లై న థీ మహి తాత్తులం గూడి 

యపుడు నేను వనికి 4+ నంపు పనిని 

దగిన రీతిగాలో6 4 దలవోయనె తి మి 

(త్రులను సచివపురజ4నులను చేర్చి, ౧౮౪ సస చె 

చ తనయుని బంపుకార్య మిది 4 థర్లువె చేయం నిట్టులంచు నె 

మ్మనమున నెంచనై తి; నొక4మానిని మోవామునం బెనంగి యే 

మేనితలపోయ శాతురము+నంది మయొనర్చితిం గాకయున్న నా 

యొనరిచినట్టి పాపమున 4 నుద్ధత దై వము నెంచురీతిగకా, ౧౯౪ 2210 

ఆ. ఇట్లు జరగవలసి+ యే యుంట నీదు8ఖ, మితేరకారణమ్లు 4 లేవి లేక 

తనకుం దానె నంశ4మును బాడుచేయంగ, వచ్చియుండుం జుమ్హు 4పలుకు లేల, 

నే నీ శెపుడై నను నే, బే నుపకారంబు చేసీయె యుండినచో 

దానిని బాటించియె నా, సూనునికడం జేర్చు నన్ను 4 సూతా! త్వురగకా 

చ, తనువును బాసి ప్రాణములు + తా రరుగం దగినట్టు లున్న వ 

'వ్వై ననుం ద్వీరం గనంగ నిపు4డే యొనరించెడు నాదునాజ్ఞ యు 
అల 

1 వినిక్వక్లి తనిస్వనా-అని మాలు. 
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ర్వి నిపుడు సాగుచేని రఘు+వీరు మరల్చియె తోడి తెమ్సు. రా 
ముని నెకయబాసీ యొక్క_తుణ 4ముకా బ్రదుకంగను జాల నేనీశకొ, ౨౨ 22292 

"లే. అవుహాచాహుడగు రాము 4 డడవిం జూల 

దవ్వు చని యుండవచ్చు సూత! రథమందు 

*సన్నె యెక్కించుకొని వే వ4నమున కరిగి 
చూపుమా రామమూ ర్తికి + శుభనిధికిని, ౨౩ 2298 

త, కుందకుట్మలరదనుండు 4 కూరి సుతుడు 

చెద్దనిలుకా(డు శ్రీరఘు+వీరు డిప్ప 
డెచట నున్నాండు? వానిని 4 నింతి వీతం 

గనంగం గలనేని బ్రదుకొంగం 4+ గలన్లు నేను. ౨౮ ిిలి 4 

నీ, లోహీ తామునీ ముహా4బాహాుని భాసుర నుణికుండలుని నాకు4థవూరు రాము 

గనకయుండితి నేని 4 గాలుని ఏటికి నతిధిగాం బోవుదు 4+ నకట ! యిట్టి 

యధికదుగిఖావస్థ 4 ననుభవించెడు నేను నివ్వోకుకుల వారి+ధీందుతుల్యు 
రాముని గన్నులా+రంగం జూడకయున్నవాండ నే నావంటి 4 వానికింత 

తే, కన్న దుకఖమ్ము మజియు నే4మున్న దింక 

నయస్టియో ! రావు! లక్షణా |! 4 యధికతాప 

మందుచున్నట్టి జానకీ! 4 యధికదు$ఖ్లు 

మున ననాధథునివలె మృతిం 4 గనెడు వాండ, ౨౭ 29న 

క. ఇది మోకెల్లను తెలియదు, గద యని విలవించి భూమి4కాంతుండు వగచే 

నది తే త్తటిల్లుచుండంగం, దుద లేని వ్యధాం౦బురాళి. 4 దోంగయసచు నంతక. 

cir . కౌసల్య గని జేవి! 4 కడు రామదుగఖ మహాోభోగము వను4ధాత్త్మజా వి 

'యోగపారగమయి 4 యురుతరశ్వసితోర్షి వితతతరావ_ర్శవి సృృతీమయి 
'బాప్పు ఫేనోదక 4 బహుమలినంబయి హా స్తవిషేప మీ4నాళియగుచు 
నా క్రందన స్వనా4త్యంత్తనిస్వనమయి ప్ర వికీర్ణ కేశ తె 4+వాలవుగుచు( 

1 మామేవ రథ మారోప్య శ్రీ ఘం రామాయ దర్శయ-అని వాలము. ఇట నాకు రామునిం 

జూపుమా యనక నన్ను రామునకుం జూసపుమా యనుటచే నాప్రాణములుండునో లేదో కాయంబట్టి 

వేగముగా రథముమై నెక్కించుకొని పొమ్లు. ప్రాణములున్నవో నన్ను రాముండు చూచి మాట 
లాడంగలండు. లేనిచో నాదేహమునై నను రామ (డు చూడంగలండని దళరథుని భాసమని (గృహం 

పషలయు. లోపల రాజుభార్యయగు కై కతో నింక నీవు నాకు భార్యవు గాను. భరతుడు చాకు 

'బారలౌ కిక క్కి యలు వ్. నర్లు ండు గా (దని చెప్పుట యీ యక్థృ మునకు మూలమని గ్రహింపవల 

యును. “నహి త్వాం ద్రష్ట మిచ్చామి నభార్యా నచ బాంధవీ. ౬ భరతశ్చే త్పంతీత స్సా్య్యా 

జబ్బ వ న! ౪ Yn "క్షా | . p ong 

__ ర్హాజ్యం ప్ర్రాహ్యేద మవ్యయమ్, యన్నే సదచ్యా త్నిత్రేర్టం మాం మాత ద్ద త్తే మాగమత్ ౯ 
౧, అమయోభ్యా కాండము - ఈ౨ వ సర్పము న్ 
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"లే, బాపమలతియుత కేక య+పాలకాత్త్మ 
జా మహాబడబాగ్నియె 4 జేసాధ్వుసావ 
హోస్యకుక్టావచో గ్రాహ 4 మగుచు మూవు 
కా శ్రు, వేగ ప భూతమై + యకిళయిల్లి . 301 వల్సిబ్లిళ 

తే పాపనుతియైన కై కేయి 4 వరమె సలిల 
వృద్ధిగా నొప్పి, క్రీరాము 4 వెకలనంపు 
టయ విరివిగా జెలం౭గిన కట్టడి వగయను 
సంద్రమున మున్లినాండం గా4సల్య! నేను కిం ప్తెల్తిల్తిద్రి 

క. తనయుంతు రాముడు. లేశే, ఘనమగప నీదు: ఖవార్డి( 4 గడవంజూల౯ 
వనితా! రాముని లమ్ష్ముణుం గనంగోరియు బారి గాంచయ4గా౭ంజాబ సుమో, 

* 

తే, ఇంతకంశు నవుంగళ 4 మెద్ది కలదు 
చెప్పుమా యంచు. బలిశె నా 4 వీతివిభుండు; 

భూరియళుండై న డశరభుం 4 డారఘూ త్త 
మునిం దలంచుచు 'నేడ్చుచు థి మూర్చపోయి. ౨౩ న్ా 

ఆ, శయ్య సె నం బడియె 4 వూపతి సుతు. గూర్చి aa é 
కరుణం గలుగ నేడ్చి థీ ఏరహీ తాత్మ్య 
భూతి యగుచు మూర్చ4వోయినం బట్టపు 
"దేవి యప్పలుకులు 4 భావ మేంచ. 334 వ2్రి| 

' 'ే. వాని నాలించి సుశున శే(మేని ముందు 
భయము గలుగునొ యని చింత4వలనం గుందు 
చుండియును భ్ర్త కేమి యుద్దం భీతి 
కలుగునో యిప్పుడని నీతీ. 4 గాంచె వురలం 3౪ విల్చి్రిబ్ల 

గ్ లో చ అ అగ న్న జగ | ఐంబదితొమ్రినవ సర్లము సంపూర్ణము, 

. ౬౦ వ సర్షము. 

రులు కౌసల్య కోకింపం గా సుమం, క్కు. డూజడించుట. ఛత్రం 

క, తరువాతం గాసల్యయు, ధరణిం బడ్డి మరల మరల 4+ దయ్యము సోంక౯ 

బొరలెడు మాడి బొరలుచు, విరహికచేకనయు బోలె? వే మూర్చిళ్లైకా. 
క స్మృతినొంది యంత సూతుని, నతిదు[ఖముతోడం గాంచి$యనియె౯ భూమి 

1 కుబ్జ వాక్య మహా గ హః-అని మూలము. ఇట సాధ్వ సావహాస్య కుజ్దాసచో, గాాహమని తెని6 

గింపంబడినది. భయము బుట్టించు మోముగలది, యనునది హెచ్చు గాల జేర్పంబడుట మంధర యం 

దుంగల కోధాతిశయమును చెలుపుటకని గ్రహించి మన్నింపందన 
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సుకయును రాముడు లక్ష్మణుల డితరులు గననట్టి వెతల4నే గడుం గనుచు౯, 

క, ఎందున్నవారొ? యచ్చటి,కిం దగ నను గొంచు. బొమ్మ + కృ ల్రీమనునంగా 

జెందములం చెలియనివా,రిం దమి చేశేను విడి పు4రి౯ా తణమైనకా, ౨ 2285 

కో, నిలువం గలే బ్రటుకం, గలవే యరదము మరల్చి $ కడువడి నక్కా. 

నలకుం దోడొ,ని పొమ్హా, యల వారలచంతం జేరు(నటు నీవు ననుక, ౨౪ 

క, కొనిపోనవేని నేనా, తనయులం గోడలినిం జూడం 4 దగు పుణ్యముం జే 

యనయేని 1ముమునిలోకం,బున కేగుదు నన్న మం త్రి ్రశముఖ్యుండు కరుణాకొ.5 

క, కరయుగము మోడ్చి బాప్పో,త్కర వేగహతస్వ వాక్య4తతులొప్పంగ ని 

రృరదు॥ఖ మాపుకొని యా, తరుణీమణి నూజడించి 4 దగ నిట్టనీయెల ౪౮ 

క, తనయున కట నే మగునో, యను మోహము శోకసంభ్ర4మాదుల దుఖం 

బునం గల్లువాని నెల్లను జను విడువంగ దేవి! నీకు + సం రశాపంబు౯, రో 

క, వని సంతాపము లేకయె, యనఘుండు  శ్రీరామచం ద్రుం 4 డతిసుఖముల చేం 

దనతారువాండు సుమా, తనధర్మ మెజింగనట్టి థీ ధనుస్టండు గానక, స్య 2240 

లే, లక్షణుం డింద్రి యసుఖంబు4లం దగులక 

యన్న పాదార్చనము సేయు4+చున్న వాడు 

దాన బరలోకసాధన 4 మూని చేయు 

చున్న వాండు తలోదరీ! 4 యుర్చిసుతయు. ౬ 2941 

క, జనరహీతంబయి యొ ప్పెడు, వనమున యందైన దివ4భవనమున వలె౯ 

మనమున ఛీకిలకయె ప్రీ తిని గని మది రాము జేర్చి 4 తిరిగొడుం గానక, &£ 

దన వాసదుకి ఖమించుక యును సీతకు. గలుగ దట్టు4లొప్పుటం దోంయప౯ 

వనవాసమునకుం దగిన దె, వనితామణియంచు నాదు శ స్వాంతంబునకుకా, ౮ 
రణ 

క, ననితయు మున్నిటం బ్రమదా, వనమునం గృీడించుచుండు 4 భంగి నిపుడు ని 
ర్సనవనముల6 గ్వీడించెడు, నినుమా పూ శ్లేందువదన 4 విభ్రమ మలరక౯. ౯ 

క పతివశగతమానసయె, హితవమతియగు సుందరాంగి 4 యెందు వునుజసం 

తలిలేని వనుల శిశువుల, గతి నాటల వురిగియుండ.4గాం జూచితిం జూ!, ౧౦“ 

క, రాముడే సీతకు. గననా, రామము వనినుండిన, నల 4 రామునియంచే 
తా మనసునిలుపుటక్వగ,యెమా తృ మునొంద; దామె4హృదయనుసున్రులు౯, 

కే, పతి యధినంబులే కాన 4 భర్త లేనియెడల నీయ యోధ్యాపురి4యే వనంబు 

సీత పాలిటికగు; వన$సీమలందుల బోన్రనప్పుడు సీతయు. 4 బొంగు వేడ్క.౧౧ 
క, పురికిం దీనికి. గ్రోోసున, వరవుతి విహరించుచుండు$భంగి ముదమునం 

1 గమి స్వామి యమక్న్షయస్-అని మూలము, కయ మనంగా గృహము, ఇట లోకళబము 
టు 

 శత్సాదృళ్యము లేం ద్రయోగింపంబడినది, 
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బరంగుచు గ్రామనగరములం దరువుల నానావిధముల4దా(గనుంగొనుచుకా. 
క, ఏమివి యేమవి 'యనుచు౯ా, రామునినో లక ణునీనొ 4 రవుణ నడుగుచుకా 

దావుదిం 'డెలిసిఫానుం దృన్నామములను వేటు వేటు 4+ నారీముణియుకా. ౧౩ 
“సీ ఈచెప్పినంతయే 4 యిపుడు జ్ఞ పీకి వచ్చుచున్నది నాకప్పు 4 డుర్చితనయ 

న్ కేయిం గూర్చి యా క స్మికముగ నొకవాక్యము చెప్పె నవ్వచన మిపుడు 
స్య బ్రతిక రాకున్నది+యే మొయం చుసుమం శ్రు డటం మాదంబున+ననువదింపం 
బూనిన యావాక్ళోశమును జాజవికిచి కౌసల్య మనస్సున 4 సంతసంబుః 

లే. గలుగ జేయుచు మధురమె 4 కొ లునట్లు 
Qo య 

చెప్పె నీరీతి; వినవమ్మ 4 సీత దారి 
నడచినను వాతవేగము+న౯ బడలిన 

వ్యాఘ్ర ముఖమృగముల గనీ 4 భయపడినను. ౧౫ 2250 

క. ఆతపమున6 గడుబడలిన, శీతాంళుని కాంతి సమతం 4 జెందు మహీపు 
వ్ర తనుకాంతియు సుంతయు, నేతజీనే మార్చు నొంద 4 దిది యబ్బురమా. 
అన్న ఠి న = ఇ శ అర్ ఇల చ, నిరసబజసామ్యు మొంది రుచ4జాలసముగ్న తి నొప్పు చంద్రుతో 

సరియయి చెల్వ్యుమోజు సరస ్ రియభామీణియైన నీత సుం 
దరవదన౦బు కష్టముల 4 దొం గనిన౯ నిజసుండరతేగేయు 

_క్రీరహీ వెలుంగుచున్నయది 4 దివ్యసకి ప్రి యశర్శనంబునకా. ౧౭ జ౭నీస్తె 

‘Pol 

ean + లత్తుకరసమట్లు 4 లలన వాదంబులు నాం ద్రారుణచ్బాయం 4+ జానుమోజణజు 

నవి లత్తుకపూత 4 నందక యిపుశున్న నడవిలోం దిరిగిన 4 నబ్జకుట్మ 

లాభంబులై సొంపు 4+ నందుచు నున్నవి; యడవపిలో6 జరియించు4నపుడునతివ 

భూపణావళి పై నం 4 బొలుపారు నాశచే నంబెలు లోనగు 4 నజలభూప. 

. అములం దాల్పుచుం దన్నిస్వథనముల ననుస 

రించు డానివలకొ లీల 4 సంచరించు 

చున్న దాశ్తేశునిం గూడి 4 యొప్పుమాజ 
నతివ పతిభ క్షి నేవుని + యనువదింతు. ౧౯ శిస్తెల్లి 

eth 

* ఇదమేన సరా మ్యస్యా స్సహమై వోపజల్పికమ్, కై. శేయీ సం శ్రికం వాక్యం నేచానీం 
మ్రుతిఫొతిమా. ధ్వంసయిత్వాతు త ద్వాక్యం (సృమాదొ క్పర్యు సస్టితం, హ్లాదనం వచనం నూతో 

దేవ్యా మధుర మృబ్బపీక్ -అని మూలము. దీనికి గోవిందరాజులు “పెంచి వ్యాఖ్య వ్రాసిరి ప్రమా 

దమున6 దోంచిన యామాటను జాజవిడిచి యనంగా నేమాట తోంచినది? అని ,వృళ్నించుకొని 

““సకామాభఛన కె కేయి సాతో2.. యం కులనందనః' 'ఆని ముందుకాండమునం జెప్ప బోవు ఫ్లో కార్టమును 

సీత యిట నూచించియుండంగా దానిని జెప్పక సుమం తుడు తత్కాాలోచితముగా౬ జె ప్పెనని 

నూచించిరి. ఆయర్థము నిటం జెప్పంగూడనిది గాన మాని క్లోస్ కార్భము మాక్కమే చెప్పంయడినదని 

తెలియునది. 

68 
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చ. వనమున సీత రాఘనుని 4 బాహువులం దగ నాశ్రయించి చూ 

చిన ఛభయమొందంగా నెపుడు 4 చేయుశరీరముగల్లు హ_స్టినో 

ఘనమృగనాథునో మిగుల 4 ఘూతుకమా ప్పలినో తనంతటం 

గనినను ఖీకరాటవులం + గాంచిననుక భయమొంద దాత్తలోకా. ౨౦ 2254 

శే, జనకవాక్య పాలన రూప+చరిత మిద్ది) జగతి శాశ్వతము సఠి4వలం జెలంగు( 

గాన లత్షణ రాఘవథ4జూనకులనుు మనల నృపు. గూర్చి కాని తశగునె వగవంగ, 

చ, పెనువగం బాజందోలి ముని4వృ త్రములం గడు సంగృహించి నె 

. మ్మనముల మోదముం బొదల 4 మానితనన్వ ఫలాళం దించు న 

వనముల సంచరించుచును 4 బాగుగ దం డ్రి యొనర్చినట్టి య 

స్పెనుశఫథంబుం గాచుచును 4 బెంపు తగం జరియించు 'వారొెగిక్, ౨౨9 

చ, ననితీయుం బుత్రశోకమున 4 వందురుటకా సచివో త్తముండు నే 
ర్పున దగ 'నెంతయూటిడిలు 4 పోల్కి_ వచించిన నా ప్రియాత్మజా ! 

యినకుల వార్జి శీతకర! 4 యీగతిం గానలనుండినాండవే 

యని నిరతంబు నార్చుచు నె + యార్హిని బొందుచునుండే నాత్శలోకా, ౨3 

అజువదియన సర్లము సంపూర్ణము, 

ఆ౬గ౧ా=వ సర్లము. | 

-ంయుయు రామననవాసమును గూర్చి కౌసల్య ఛర్తతోం జెప్పి దుగఖించుట. య్రైద్రురా. . 

క, పరులను రంజించుచు ధ,ర్శరకింగని చెలంగునట్టి 4 రాముండు వని క 

. ట్రరుగుట శెంతయు. బొక్కుచు6) దరుణీమణి యేడ్పుత్ో డ4దా, బలతికనియుక౯ా, 

సీ, రఘువంళ్యుండగు దళ4రథుండు దయాళొవు దాతలలో శేస్ట్రోశముండువుజి యు. 

వ్రీయవాది యనెడు నీ4ెనుకీ రి ముజ్జగంబుల( బ్ర థికంబయి4పాలిచియున్న 

కన నేమాయె నద్దానికన్నను వపయశ మొసంగెడు కార్య 4 మరయకీవు 
_ 'చేసీలివే రాజ+నీతకరా! సుఖసంపదల్ వెలయంగా 4 సదనమందుం 

తే. బెంగినట్టి కుమారులు 4 వెలందియు నిపు 

డా ర్చి. బొందుచు వనములథయందు6 గలుగు. 

కష్టముల నెట్టులోర్వంగం 4 గలరొ చెపువు 

చేయరానట్టి కారన్టంబుం 4 జేసితీవు, 9 259 

మ. ధరణీశా! సుకుమారి యావనపుమ4+ధ్యస్థానముం బొంది ని 

ర్భరభోగోచిత యె వెలుంగుసతి యా+రాజాస్య ఘోరాటవిం 

జరియింసం జని యుఫ్థ్యశీతముల శక్మచందంబునం దాళు? మం 

దిరమం దవ్విపులావీ, నంజుకొనం దృ _ప్లిం గొల్పు వస్తా న్రళలితో౯ాళళ 2260 

మ్” 
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. అలరెడు దివ్యాన్నంబుల, నెలమీం దినుచుండి యడవీం 4 దృణభథా నాన్టీన్నం 

బుల నెట్లు దినంగ6ం గలుగుక దలమే నాకింక దుంఖ4తతి భరియింపకా. ౫ 

. వినుతచరి త్రీ త్ర శుభ్రత! వృద్ధి నొసంగెడు గీతవాద్యు ని 
స్వనముల షే వించునుండి యేంక 4 సాం దృతరాటనులందు నెవ్వధిళ 

నంగల దెంతీయు౯ భయదళీవృ త్తిం డ్రం గడు (కూరనింహము 

ఖ్యనిఖల సత్వనాదముల 4 త్ష్లైపతివర్యు! యమంగళంబులకాం ౬ బవగ్ర9ై 

అంద ద్ర ధృజముభ ౦గి నసంగు మహాభుజుండతిబలుండగు రాముశ4డాయసమగు 

పరిఘుసంకాశమై 4 పరంగు భుజంబునేయుపథధానముగ: దానె 4 యొనరిచికొని 

శయనించినా౭జొ య్యస్థలమున నడపిలో. బద్ద పత్రాతుముల్ 4 థఫెసిలంగ; 

_ సురుచిరశేశముల్ 4 శ్ శోభిల్ల నింపైన నె శ్రమ్మినోననల్ + నిగుడం బద్య 

తే, వర్ణ మెంతయు వెలయంగం ఖీ బ్రబలుచున్న 

లో 

రాము నుత్తమవదన మో 4 రాజచంద్ర,! 

యెపుడు చూడంగంగలను నా4హృదయ 2 మతనిం 

దనివిందీరంగం గనకున్న+తజీని నిపుడు. ౮ ర్తి క్రక్రి 

ప్రల బగుల చేమొ వేయి శ,కలములుగా వజ జ్ర సార4కలితమ్ముగ ని 

ముల 'చేయంబడియె ననుటకుంల గలడే సంశయము చూడగా ధరణ్తా'. గా 

| శర్మ వమునుభ వింప 4 జన్మించినట్టి నా , బాంధవులగు పుత్ర 4వరులు సీత 

యును భవ త్రిరస్కృ+తిని గని “పుంయాని, దీనులగుచు వ వనులం+దిరుగుచుం ద్రు,. 

. రఘురాము డురుత రా4రణస్టసీమలనుండి పదునయిదవ మేట 4 వచ్చున నెదొ 

యిచటికి వచ్చిన 4 నింతకాలము కై కతేనయుండు న్వేచ్చం దా 4 ననుభవించి 

నట్ట రోనంబు రా4జ్యంబును నదలునంచని నాకు దోయలే 4 దల్ల "రాము 

డీ రాజ్యకోశంబు 4 లిన్నేంద్లు తనతమ్ముం డనుభవించినవని 4 యాత్మ నెంచి 

తే. వానింగగొనకుండు.; గోందబు 4 చ్రావ్మాణులును 

శ్రాద్ధకృత్యంబు సాగించు 4 సమయిషుందు 

సాధుభాసురులున్నను + సజనులకె యొ 

సంగు దశీణ లందణజేయంగ నెంచి ౧౧౪ 96 

వరమతుల విడిచి బంధ్యూ, త్క_రముదె భుజియింహం జేయం4దలంయెదరు గదా 

తరువాత నిష్టృపం_క్తిక, వరనిప్రుల( బిలిచి కుడువ6 4 చ్రాకింతురు నూ!. ౧౨౩ 

వారిలో సద్దుణ4భానుకుల్ విద్వాంసు లమరనంశాళులు 4 నైన విపు, 

లట్లిష్టపం క్తి కిలో 4 నమృతమ్మైసంగిన నై చన ముందుగ వార 4 లాచరించి 

నట్టి ువనుతిచే 4 నద్దానికై_ సమ్మతింవరు; తొలిపం క్రిం 4 దిననివారు 

ధరణీసురులె మొ మైనఃవరువాతి విప్రో త్తములు, వృషభేంద్ర ముల్+పొలుచునాత్త్య 
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త్తే, 

రా 

లే, 

రొ 

తే 

శృంగభంగమునకు సహీథయింపనటు ఆటీ 
లం 

వీదప భుజియింప చెంచరు $ పిన్నతేమ్లు( 
డిట్టనుభవించు రాజ్టంబు 4 నెల్ల సుగుణ 
గణుడు 'జ్యెష్టుండు "రాము డ్ (త్రైత లేశ 1 ౧౦|| వైపద్రప 

ఏటికి నిశాకరింపండు?, సాటి మృగంబొండు తినిన 4 సరసాహోరం 
క టి 

జ ' | 
జేటికని శిష్టమగుటను, బాటించి త్యజించు. జుమ్ము 4 వ్యాఘ్రము భూపా!, 

పురుషో త్రముండు రాముడు, సరులాస్వాదించినట్టి 4 వై భనమును డా 
బరిక్ం చి వెలికి. బుచ్చక, పరిగ్నహీంచునె యుదార+భానవ్రండు కాదే, ౧౬ [దో 

తిః బురో డాళముల్ 4 ఘృుతపహావిస్సులులిసళల్ ఖాదిరయా పముల్+ క్రతువు నం 
నొకనారి యచటనే 4 నుపమోగపటు సంగం బజెనేని మరల న4వాషని నితేర 
యాగంబులకా విని(రోాగింస రట్టులే రాముండు మరల సీ4రాజ్యుము తన 
పాలీకి వచ్చిన + నోలి సారముగొన్న సురవలెం ఒరవీత 4 సోమమైన 
యాగమశ్లుంతేమా త్ర మ4య్యనఘచిత్తు. 
డీచ్చగింపం జాలండు నుళఠహీత లేళ | 
[(యాతంజెంతీయు నొగృహ 4 మందునేని 
యల తిరస్కృతియే పొందం + డపుడు సుమ్ము !, ౧౮ 271 

= తనయుడు కోపమొందిననె 4 తారలతో గృహరాజతోడ న 
య్యినతుహి నాంశుయు క్రముగ 4 నెన్నంగరాని మహూత్వయు కిత్రం 
గనంబడు నాకసంబు సురథకాంతనివాసమునా దివంబు నొ 
య్యాన. బడంద్రోోయంజూలును + తొ చబయుద్ధరణిం గలంసనా, పప 
నుజీయు భూమినతండు $ మహితళ_క్రిని నరి,కట్ట నేర్చునట్టి 4 జెట్టి నిన్ను మాత్ర మాత్శనున్న4నురియాద మిోజుంగాం జాలకున్నవా డు+త్షాత లేం ద్ర.) 
బలవంతమగుచు. దగు బెబ్బులివాలస్పర్శనంబు 4 బోలె సహింపం 
డల రాము డిట్టి యవముతి, కొలు గగ నిసుమంత యైన 4 గాని నిజముగకా, 

. నేనేమి చేయుదుం + దాచె వొరుపధర్మహీనుండై. చనియెను 4 గానకచిదొా జగ ములన్ని యుఘరోర4+సమరంబునందొక్క టిగ హాడి వచ్చి కా4క౫ నతండు భయమునొందండు ధర్థ్య4వథమున వర్తించు. గాన నధ ర్థ్మమాీగ్షమున. బోను జగమును ధ ౩ ఈసరణిం బ్రన్నర్హింపం జేయుచు నున్నాండు 4 వీలితలేం 
కాన బ"రుషధ రక్ష ముల్ 4 మానిపోర్సు 
ననుట యొప్పుదు; ఏర్యవ4చ గ గణ్యుం 

| ద్ర \ 
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డమృహాబాహుండు యుగాంత్యకుందుం గాలుల 

డై దుభూతంబులం గాల్చుశనట్లు చెలంగ్. ౨౦౪ త్రెత్తిణ్గ్ర 
చ, నిరపమధర్శ్మ బాణముల 4 నీరనిధి ప్ర, పృుకరంబునైన ని 

ర్భృరని నిజపౌకోమంబునను 4 భస్మ ము సేయు. జమా నరర్ష భం 

డురు భుజుండ్రై మృగంగ్ర డ్ బల+మొచ్ప నృహోయతే నేశ్రకోభలం 
బరలౌడు నాతనిం దన నయా4వర్లము మతు రము చంపునట్లుగ౯ా. ౨౨ ప్త 

క, జనకుండె తనంతన చం, పెను; ధర్మహరాయణుండగు 4 క్రియపుత్ర కుని౯ 
వనికిం బంపికివే నీ, ననుమానము తేక భూత4లాధిప ! వూన్మి౯ ౨౨ 2278 

ఆ. ఇట్టి నీకు నివు4లెల్ల నాదృతిం జేయు,నదియు శా స్ర్రవిహీత (మైన యదియు 
నగు సనాతనంబు+నె న ధర్మము గలదా? యదెట్టు గలుగు 4 నకట ! నీకు, 

సీ, పఠియెకాంతకుముఖ్య+గతితొలుదొ ల్లరెండవగతిసుతు.తుమా 4కవగకియగు 
జ్ఞాతులు నాల్లవళదై తగు స్వాతంత్ర ్థమనుగలి, యిజ్ఞగ4మందు లేదు 
తొలిగలియగ్ు నీవు + దుష్టమనీమయా- నానపత్నికి లొంగి4నావు గాన 
నాకు లేని విధంబ4యీ కాదె; "రెండవగతిమయైన రాముండు ¢ కాన శే 

తే, భ ర్రకలదానం గాన, నిక 4 వదలి తనయు 
వెంట వనికేగం దలంయపరా + దింట నుండ 

వలయు, జ్ఞాతులు దవ్యుగా 4+ నలరుచుంట 

వారు లేన క్షై తలంపంగ 4 వచ్చు నాథ 1. ౨౮౪ 2280 

కే, అన్నివిధముల నాశన 4 నుందంజేసిితివి నను న్నీవు; నన్నాక్క+ తెనె నశింప 
జేసినాండన్ర కావు సంసిద్ధవిభవ, వెన మయూరాజ్యు మితరరా4జన్యముల నెల్ల. 

11 14 

కొం పనిం బూని నాశ మొండం గను చేసీతి నఖలసచివకాంతకుల నాశం 

బును గనంటజేసితి నిన్నే, వినాశమును జేసికాంటి4వి గద మహీశా !. ౨౫ 

ధయ దకరశుంను మార్చపోవుట. ర్రుద్దుం- 

వ్ నన్ను నాపుత్రుని 4 నఠియింపం చేసితి పురజనముల నళ్లు 4 పాలియంకేసీ 

తివి నీదు కి ప్రియసుతుం4+డు వనితేయుం గడుసంతసంబుననున్నం 4 జూలునక్తై 

యున్న వారలటంచు(నొగిం బల్కెం గాసల్య; యిట్లుదారుణ రీతి నెసంగచున్న 

యమ్శాటల౯ విని 4 యారాజు దుఠఖతుండై మూర్చ మున్షి శథియ్యను బకుండీ 

ఆ, కొంతేవడికిః "జెలిని $ యంతటం దద్దుఃఖ 

కారణముగు పూర్పళర్య దుమ్ము 

తమును దలందుకొనుచు. + చా నురల౯ శోక 

ముంది పడ్షియల బొన్పు4నం దతండు. ౨౭ ౨౬8 

అజునదియొకటవ సర్షము సంపూర్ణము. 



నీలీ ఆం ధృ స్తీ ముచామాయణము 

౬౨=వ సర్లము, 

_ంధుదు కౌసల్య భర్త నూజడించి మన్నింపుమని వే+డుకొనుట. శ్రుతుల 

చ. అతిశయకోపమొంది యిటు4లాతరుణేమణి దుకఖతాత్సయె 

సుతవిషమయంబు గా. బజలుక థీ మోణివిభుం డల దారుణాంబక. 

ప్రృళతివిధంబుగాయ 'జెలంగు4పల్కుులు ఏనుల సోశ దుకఖమొం 

ది ద్ తగ వివచారమొంబె నటు 4 దీనత. బొందుచుం జింతేసేయుచుకా, ౧4 2294 

తే, ఆపరంతపుం డా ల్తైంద్రి, 4యములు కలలో. 

నాటి మూర్చిలీ "యుకకొంత 4 వడికిం దెలిసి 

చేయి నిట్టూర్పులను జూల 4 పవిడుచుచు( దన 

ప్రక్కనిలుచున్న కాసల్యం + బాణం జూచి, 3 . విలిరర్ 

క. మరలం దలంచె౯ా మదిలో, నురుదుకఖము నిట్లు పొంద 4 నొకొ_మ్మడి దు 

హ్క_రపాసమేమి చేసితి నరయంగాం జాలననుచు 4 నతండు తలంపకా. 31 

క. మును లత్యుము తెలియక పోయిననుకా శబ్దమును బట్టియే గుటిగానే 

యును గాన నట్టి కాౌశల, మున. చేసిన పాపకృత్య4ము వుదిం దోంచెక, ఈ 

తే, ఎట్టికృత్యంబుం “శేసనో 4 యొబజుకపడీన 

నతండు తచ్చోకమును దన4 యాత్మ జన్మ 

విషయశోకంబు రెండును థీ “వేటు వేటల 

బైకొనం దాపమందెను 4 స్వ్వాంతమందు. ౫ 2283 

క, మనుజేం ద్ర్రుడు శోకద్ష్టయ,మున( బురపురం బొక్కి_ వడంకిశ మోమును మెల్లం 
గను నంచి చమో్చి కరముల, ననుగవహముం గోరి యతివ4కని యెలా నగతోక్, 

ఉ, ఇంతి! ప ప్రసన్న రాలవగు 4 అుట్టులొ = యా గతి "వే.డువా(డ నొ 

కింత వ మరల్పు. చ చూడి నిట ల్ "కేర్పడం జేతులు మోడ్చినాండ నీ 
వెంతయు *దాయలందుం గృపీనే తగ౬ జూపెడుదాన వెంతోసు 

స్వ్వాంతవు; చేని! ధర్మమును 4 జక్క విమర్శ మొనర్చువారికి౯. ౭ 2290 
క, గుణవంతుండై నను సుతి, గుణహీనుండై. నం బతియె 4 కోనులుల కిలకొ 

గణులింప దె వతం బని, గుణవంతులు పల్కువారు 4 కోరి మృగాథీ i, ay 

ఆ. ధర్మముల . బరీషం 4 దగ జేయుదానను 

డె 'వేశములు గాంచం 4 దగరు భువిని 

శ్రాణనాథుండన్నం 4 బ్రత్యత.దై వతం 

_ బెద్దియెజలుంగు దీవు + హితము మెజియ, ౮ | బలగ 

చ. అనవరతఠబు ధర్ర్యమునథీయం దె ప్రియంబును గన్నదాన విం 

కను ధర "హెచ్చుతగ్గులను 4 గన్గొనుచుందున్రుగాన నిట్టి నీ 
భక. అలల ల ఇ ంటలలానా రా లాటనా న అందట. గల 

1 దాయలందుక్ొ=ే తరువులు, యందు గూడ, 
న. Fre 



అయోధ్యా కాండము - ౬౨ సర్షము, 509 

కును వగ యెంత గల్టీనను 4 గోమలి! మిక్కిలి దుకఖమొందున 
న్ను నిటుల న ప్రియంబులను + నొంపం దలంచుట న్యాయమానొకో | కొ 

చ, అని వచియించెః: దీనుండయి 4 యన షరనాథుండు జూలిపుట్టం జె 

పీన వచనంబుల౯ విని సు4౪వృ త్తయె కావున నీరుపాజుంగా 

ననువుగ. గట్టినట్టి సలి4లాభగము నూత నవృష్టీ వారి నౌ 

యిన వెలిబుచ్చునట్లు నయశీస'౦బువులం గురికించె జింకేతోకా. ౧౦ 

సి, పతి నిట్లు బెడిదంపు4బలుకుల నొంచితి నని ధర మునకు భ4థయంబు నొంది 

యేడ్చుతో రాజు చే|మోడ్చును బద్మంబు వలెం - జేతులం బిగం+బట్టి శిరము 
పె నుంచుకొనుచు సం+భ్రమమున. గలగుండుపడిన పలు తోడ బలి కెనిట్లు 
నాథ! 'జేవా! ప్రసన్నత గనవయ్యి ని౯ దలపోయ ధరయుడి 4 దండ విడుచు 

"తే, వే.డుచున్నాను నాప్రాణ4విభుండవై న 
నీవు నను 'వేండం జేసితిం 4 గావున నభ 
లీల నై తినిగాన దా4సీవలె నేను 
దండనము సేయంగాం దగు4+దాన నైతి ౧౨ ౨205 

య! . స్లాఘనీయుండయి 4 సరసచిత్తుండగు పతి తన్నుం ఛ్రార్ధించి + భావమలరం 
'శేయు నశ్లైవ్వీ తె 4 చేసికొనునొ యానితంబిని రెండు లో4కంబులకును 

గాటిగాదు సుమ్ము; నే 4 నెబుగుదు ధర్మ ము ధర జ! వీర! సత్యం బె పలుకు 

నాండ వంచెటు.గుదు 4 వరపు త్రి, త్ర శోకసంపేడితనై. యొ 4 వెట్టి వెల్ 

తే, పలుకులాడితి మన్నింప4వలయు స నన్ను 

శోకమున ఛై ర్యమెల్లను 4 ళూనస్టమగును 
విద్భయుం జెడు నన్నియు 4 విపులకోక 

పహూఠములాం గానం పేదత్పమా+నారి లేడు. ౧౫ 2౨06 

క, తనదాయ తటాలున వేసిన దెబ్బను నోర్వవచ్చు + సిద్ధము శోకం 

బనునది తటాలునం ె,కొనెనా లఘువై న నోర్వశ4గూడదు దానికా, ౧౬ 

తే, [ధర్యవే_త్తలు వేదే. శత్రలును సుంత 
యైన సంశయ మే లేక 4 } యఖలధర, 

ముల నెణంగినవారున 4 మునులుసాడ 

మోసపోదురు శోకసథమ్మూఢు లగుచు.] 2298 

వీ నాముద్దుసుతుండు వథనంబున౦ జరియిం పమొదలిడియ యె *నథయిదుదినములు 

'దుకఖమునం దమి + దూలియున్నట్టినాకప్ప మై దేండ్రుగా + నగపడ్డియెడి 

1 తత్సమానారి=ఆకోకముతో సమానమగు శత్రువు. 

2 ఇట వైదుదినము లనుటకు వ్యాఖ్యాతలు వేజు వేటు గా6 జక్నచేనిరి. ఆసారము సుమం 

శః డయోధ్యను (బ్ర వేశించినపుడు (వ్రాయయిడినది. అట్టి దే యిదియునని తెలియవపలయాు, 



ర్0క్మ అంధ శీ మదామాయణము 

శే, 

WU లో 

వాని( దలందుచుండం 4 గానె నదీ వేగమున నబ్చిజలరీతి + మనమునందు 
నాశోకమే వృద్ధి $ నందుచున్నది యని కౌసల్య యూఅట 4 గలుగునట్టి 
లలితవాక్యంబులం దగం 4 బలుకుచుండం 

గనె సరోజూప్తుం డస్తాద్రి 4 గాననేగె 
రాత్రియును వచ్చె నంతట 4 రాజు తచ్చు 

భో కులం జేజి వగచియు 4+ నొంబె నిద్ర. ౨౦ 2299 

అజునది రెండవ సర్షము సంపూర్ణము. 

౬5 వ సర్లము, 

రొజు కాసల్యతో 6 దొను మున్ను మునికుమారునిం (బృమాద౦బునం 

నరుచ్చు | జంపినవా ర్హ6 జెప్ఫుట. | ఛం 

. ఒకగడియకు మేల్కని దు8,ఖకలనమది దల్ల డిల్ల 4గా దశరథుండా 
సుకుమారు రాము గూటిచి, యకటా! యని చింతనొండె 4 నతివలతోడ౯. 

. సురపతితుల్యుండగు భూవరుండా రాఘవుల వనికి 4 బంపుటచే భా 

స్కరుండు తమో గస్తుండగు, కరణి నుషదవమునొంటెం 4 గడుశోకమునకా.౨ 

తరుణీయుతుండై రాముం, డరణ్యముల కరుగం గోస4లాధిపుండు స్వదు. 
వ్క_రపాపము నసీతాపాం,గరమ్యయగు సతికి జెప్ప శ4గా వడిం దలంచె౯ా, 3 

వనికికా రాముం డరిగిన, దడినమాదిగ నాజువదగు 4 దినమున నడిగే 

యిని రాజు మున్ను దాం జే,సీనపాపముం దలంచుకొనుచు 4జింతిలు చుండె౯, 

మను జేంద్రుండు సుతేశోకం,బున 6 బొక్కు_చుబూర్వపాహమును దలంచుచు[బు 
త్రునకయి పొక్కెడు కౌస్కల్యను గని యిట్లనియె గద్గ4దా_ర్భధ్వనితో౯. ౫ 

కల్యార్టాణి! యెవండై నం 4 గాని యితీరులకున శుభ మూాశుభ మొ, యేళదై నకర్ల 

మును జేయునో యిత4రునకు. దత్కర్మంబునలనం గలుగునట్లి( ఫలము దానే 

పొందు; గారన్టింబులం+బూని చేయంగనున్నతటి నెవ్వం డ వాఏని4 తేగ్గుహెచ్చు 

లను గాని యట్రిస్టథబముబం బు డుదుగఖమునుసుఖంబునుగాని4మునమునందు( 

. దెలియ(డో మూథుం డవ్యాండె + లలన ! వినుము 
యంతపూవుండునో ఫల 4నుం తె యుండు 

ననుచు6 బుష్పుంబు6 గని ఫలం4+బున దురాశ 

_గన్నవా! జెన్వండై నను 4 గలుగునేని, ౭౪. 305 

“దీ, వాండును జూతపు4హ్పంబు సూత్షుంబును వర్హ హీనముగాన 4 ఫలము గూడ 

'జిన్నదిగా సె యా చెట్టున ౬ బుట్టునంచును, బెన్షవియు వర్ణ 4మున ఘనత్వ 

జ పున్నుం దృ ష్వా ఫలే గృుధ్నుు స్పకోచతి ఫలాగ మే-అని మోలము. 



అ యోభ్యాకాండము = ౬5 సర్గము, 50 

మొందినవియు నయి 4 సుందరములు నగ మోదుగుపూలను 4 డాం డబంచి 

కనీ దానిఫలములు 4 ఘనతీరాకృతులను గల్లియె యుండునుశగా; యటంచు 

కే, నెంచి మామిడితోట ఛేదించి ప్రీతి 
మూదుగులకు జబంబును 4 బోసి పెంచు 

చేని ఫలకాలమున౭ దాను 4 నెన్నినట్టి 

ఫలము గాన* శోకించు + వెలంది! నిజము, ౮ 2906 

కే, ఎవడు రాగలపలముల 4 నెబు కాత 

సంస్ఫురించినరీతిని 4 సరగ గార్య 

ముల నొనర్భునొ; వాడు మా+వులను నజికి 

"తాం బలాశేంబులం బెంచం శ దలంచి పెంచి. ౮౫ సిశి07 

క, ఫలకాలంబున సురుచిర, ఫలముల గనంజాలనట్టి 4 వాని విధమునకా 

ఫలము లభియించు వేళల, లలనా! దుకఖమును గనంగథలండు వాడు సుమోా'. 

. తనయుని నభి పే.కింపక, వనమునకుం బంపి చిన్న+భార్యకును బ్రియం 

బును జేయు నేను మామిడీ, వనము నటికి మోదుగులను4వారి. దడుపుచు౯, 

కె, ఫలము గాంచని మనుజుని 4 వంటి వాడ 

నైతి మతి చడిపోయ నోశయలతివ కాన 

దుష్కృతీము చేను జేసినం4దులకు. చనన 

ఇడు ఫలము బొందుచున్నాండ. 4 జెప్పనేల!, ౧౦ 28 10 

క, వినుమో కౌసల్యా! నే, మును కౌమారంబునందు + మొనగా6 డితే 

ఘును:డు ధనుష్కంతులలో, ననీ పిలువంబడుచు ఖ్యాతి + నలరుచు నుంటి౯ా, 

తే. శబ్బమే గుజిగాం గొని + శరమునేయు 

"వీకుమారుండు నాఖ్య్యాతీ 4 నెసంగ్ యుంటి 

నట్టిదళం వేసనినాండ నీ($యఘము; కర్త 

ఫలమచదెప్పుడొ తప్పక 4 గలుగు. గాన, ౧౧ వైప 19 

చాలుం చజ్ఞానంబున, నీలోకమునకా విషంబళ+బెట్టులొ తనె నే 

శాలున కది యపుడే దుకిఖాలయమయి ఫలము నిచ్చు+నట్టులు నాకు 

క. తెలియక నాయంతట నిమ్ధుల నే నొనరించినట్టి 4 మునివధపాసం 

బలఘుతర మాట దానికి ఫలముగ నీదుళఖ మిపుడె 4 వైళొనె నన్నుక్. ౧౨ 

జీ, జగమునసా మాన్య4జనుడొక్క_(డును మాళవలె నె ఫలంబులు4వజులు చుండు 

నని యించి కింశుకా4వనిజాతనుముములు సొగసుగ నుండుట 4+ జూచి వాని 

1 కుమారళ్ళబ్ల వేధీతి-అని మాలము. * యథాన్యః పురుషః కన్ని త్పలాశై. రోహిత్ భ్థ 

వేక్, ఏవం మమాపవ్య విజ్ఞాతం కబ్ల వేధ్యమ యం సలమ్- అొనిమూ ము. దీని యర్భము నిటు వీ స్ఫృతే 

a 

గో 

ముగా వాయయిడియెనని తెలియునది. 
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గ ర్ ౮6 ఆంధ్ర శ్రీను, ద్రామాయణము 

ఫలములు నట్టులె 4 వెలయు నంచని భ్రాంతి నంది నన్తైను మృ+గాళి బ్బ 

ములనె. లత్యుంబుగాం 4 దలంచి బాణంబుల వాని వధించుట4నలనం గలుగు 

తె. ఖ్యాతినిం గాంచి తత్సల 4 ముక్తై లోక 
హీ తముగా నుండునని మది 4 నెంచి దానం 

గలుగునట్టి యనక్ట్రంబుం $ దెలియనై. త్రి 

డేవి! యస్పటికిరో గ నష్టి+పివు సుమ్ము! ౧౩9 20 15 

క, నే నప్పుడు యువరాజును, గా నుంటిని నంత ముదము 4+ గానుంబును బెం 

పూనం జేయంగాం దగి, జానగు వర్ష ర్తువలరె 4 జగతిస్టలిపై. ౧౮ 2816 

ఆ. భాను డాత్మ్శకిరణ4వారంబునక్ భూర, సంబునెల్లం జక్క 4 సంగృహించి 

యిల దచవీంపంబేసి 4 *యలవ్రేతసంచార, భయదయాన్యదిశను 4 బరిథవి చ్లా, 

చ. ఖరకిరణుండు యావమ్యుమునం 4 గన్సడ వేడిమి యంతరించె *వా 

ర్లరములు చల్లనై యలరె 4 రమ్యినుయూరములంత+ జూతకో 

తే రమును గఫ్పులుం బొదలీ 4 గాఢరవంములు చేయసాగ; నం 

బరమునం దిక్షు పతులును 4 వానకు జెక్కలపై నీ భాగముల్. ౧౬ 2818 
క్క తడియుట స్నానము చేసిన, వడువునం గనడుచు. గురియు 4 వానకు ఘునమా 

_ బెడిదపుగాలికిం గొసలుం, గడుం గదలెడు ఇెట్లవెకిం + గార్కొను పూన్కి౯, 

శే, ఎవ్విధంబుననో చని 4 యెట్లా వ్లాలెం 
గురినియుం గురియుచునున్న 4 ఘోరవృష్టి 
భార లం గప్పంబడి మ త్తథదంతు (ర్త 

గదణుపి పీంనసము ద్రంబు 4 4 కరణిం దనరె శో ౧౮ బట్టు గ 

తై, సలిలపూరంబు లేన్ల స్వ చృములె మొన 
మేణిధరధాతుగణములం + గూడీయుంటం 
'బాండురారుణములుగ 6 గథనుృడుచు భస్మ 

సంయుతిం బెక్కు_రంగుల 4 సర్పవితతి. ౧౮౪ బికిని 1' 

తే, అనుకరించుచు, వంకర4గనె సృవించుచుండె, (నదులెల్ల స్వచ్చత+నొందినట్టి 
వైన వృష్థిని దామెల్ల4నై క ముంది, యెజ్జనై మిట్టభూముల+ కెక్కి పా అ.) 

చ, అకిసుఖమిచ్చు తత్సనుయశ4నుందును. నేనును వేంటలాడ ని 
శ్చితమతినై శ రాసనవి4చి త్రశరంబులం దాల్సి యంత సా 
యితమగు స శేవనెక్కి మసమెంతయు మోదము నొందుచుండ. బో 

యితి సరయూతటంబునకునింతిరొ! చే 3 సజి'లేం ద్రి యుండ జూ!. ౨౦ 2828 

క. కొనుకకా జలపానము చేయను నచ్చిన తజ్ని రేయియందు నరసి నే 
నల ce 

శ పశతేచరితాం ఫీమాం- ఆని మౌూ్యాఖభము. 2 వార్గరములు=మేసుములు. లె జిఘాంసు రజి లేం 

| చి యః -అనిమాలము* 



“Tp USNR i గుద, Tw క 

ననుంబోతుం గరిని మజియిం,కను గలవానికా వధింపంథగా: నోరికిల జూ", 

PAU (సరయువుగట్టున 4 జలము ద్రావంగనున్న యట్టి శెవ్రననే ఈవాస్టముగను 
ధనువు నెక్కడి రా త్రి4శగం బొంచియుండి శ్ర తంబులయడినకట్న )ంబుపినుచు 

గుజిచేని వన్యమౌా 4 ?క్యూరమృగంబుకు జంపితిం బినవ కి పహీం4 స్తమగు నన 

వన్యమృగంబును 4 వసుధ వం బడ క నేసితిని శబ్ద వేధన శమున( వం 

ఆ. యంధకారమందు 4 నములు గనరాని, యట్టి వోట నొక్క వా స్స్ 
నమ్ముం బోలె నీట 4 నదిని గుండను ముంచు. శబ్ద ముండు యాక్ 

చ. నిను నుటమోాం౭దం బామునలె 4 'వెల్లుశరంబును నె దానింజం 

పనుగలకోర్కి_6 దద్దవము 4 వచ్చినజాడను బట్టి యింతలో 

వనగజముండునం వెటింగి 4 బాగుగ లత్యుమునేసి యేసికె౯ల 

ఘనశర మేగినట్టి చెస 4 గాఢతరంబుగ మర్మ మేంచుటకా. ౨౩౪ పెకి శక 

చ. మునితనయుం డొకండు వగం 4 బూని నదిజలమందు వ్రాలుచు౯ 

బెనురవ మయ్య యో! యనుచు 4 పీనుల నిండ నార్చుచుకా వచిం 

చిన పలుకుల్ ప ప్ర భాతమున( + జెచ్చెజ నానుదిం జింతనొందంగా 

వినంబడె; నేను “బాణమును + చేయగానే యది తాక నంతేటకా, ౨౪ 2827 

వీ ఆతం డిట్లనియె నేశమన్యాయ మిది నేం దపస్వినే నాక్ఐం 4 బగతుల చెవి 

డుండు? శత్రు,వె చేక4యుండు నావైని నీ కకీనగూపంబు మాశర్షణ మిదిప్పు 

డేరీతి. బడియెనో 4 యే నర్లరాత్రనుం దెవ్వ(డై నను లేని + యిష్పుడిటకు 
జలమును గొనిపోవ 4 జను దెంచినాండ నన్నెవ్వండు మార్షణ4మేనసి కొక 

కే, సవరికే యపకారమ్యు 4 నేను చేసి 
తిని? మనోవా _క్షను త్రయ+మునం బరులకు 

హింంసచేయక వనమందు 4 నేమి గలనొ 

యట్టినానిని దినుచు చే 4 యడవియందు. ౨౭ తైబ్రైటై 

సీ, వాసంబుచేయుచు4వరుస (గాలము బుచ్చుననుబో టిబువి.నిబా4ణమున (జంపు 

టిల నెట్లు ౫లి౫? జ4టలసమూవాంబును ధరియించి వల్మ_ల 4 ధారణంబు 

చేసి యొక్కెడం ప్రీ ప్రీ తి|జింకతోోళ్ళను గట్టుకొనియున్నననుం జంపి$జనుండెవండు 
కార్య మెద్దానిని 4  గాంశీంచెం బొండంగ; నవాని కేనేమిశతయపకృతి నొన 

కే, రించితిని? డక డ్లపనియు జరిగిన దెట్లు, దీన వాని కనర్థ మేశగాని ( యితేర 

ఫలమ చెడ్దియు నిసువుంత4గలుగ దరయ, నిట్టివాని నుకింతు₹7+యెనస్టరై న, 

చ, సురుసతి6 బొండినట్టి యల క్రూరమలి౯ గురుపాపచిత్తు సెం 

తురు గద మేనం ణా బ్రాణములు + తూంగుచునున్నవి నిల వింక నే 

వురణము నొందంగా వెజువ 4 మాతయు దండ్రియు నేను జూవంగా 

ధరణిని దిక్కులేక వగం 4 దల్లగమందుదురంచు నేజ్చెద౯. 30% వత్ర0 

* 
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క, చిరకాలం బివృద్ధుల, నరయుచుం బోవీచినాండ 4 నకటా! నేనీ 

తరుణమునక" మృతినొందిన, ధరనెప్విధి బ్రదుకం గలరు 4 తలిదండ్రు, లిశక౯ా, 

దీ "ఇెలివియించుక లేక 4 తీవ్ర చౌలము గన్న యెవ్వం డొక్క_శరంబుళనేసి నన్ను 

నతివృద్ధులెన నా$యను(గు6 దండ్రిని దల్లి వధియించె? ననునొక్క4పలుకునాకు 

వినంబడె; నతికరు$ణను గల్లం జేయునా వాక్యంబు విని నేను 4 బరవుధర్మ్మ్య 

కాంతుండం గావునం 4 గరము దురఖంచితి నంత నాచేతుల 4 నలరుచున్న 

"కే. సశరణాపము పడిపోయె 4 త్షైతలమున 

బహూువిధంబుల దీనత 4 ప్రబల రేయి 

నట్లు విలపీంచు. “మునిపుత్తు 4 నప్పలుకులు 

విని మహోదూకిఖమున, మది 4 వినశనుగుట. 3౮ బిన్రిశ్రి2ి 

క్ స్టృృతిచెడి యుండితి నంతట, నతివా! దీనతను గన్న4యాత్త్య వగపునం 

దతిశయముగ( దల్లడిలకా, జతీనంబున( బోయినాండ 4 సరయూనదికిలా, 3౫ 

ఆ. అరిగి దాని చెంత 4 నమ్మున నిహతుండై. 

భూమిం బండియున్న 4 మునికుమూరు. 

గంటి; జడలగుంపు 4 తువుపెని జెదరి వారీ 

వింపం గుండ నీరు 4+ వెలికి. బాణ, 3౬ 2884 

లొ . పాంసుకోణితములు 4 బహుఘోరభంగి నంగమ్ముల నెంతేయు4 గ మ్మియుండ 

బాణా గృమున మేను 4 బాధింపం బడుచుండ నాశండు పడీయుండే; 4+నంతనేను 

నచటికిం బోయిన 4 నమ్మునితనయుండు భయపడి మదిలోనం 4 బరితపించు 

చున్న నన్నుం గాల్ప + నున్నవాండుంబో లె చేజంబువ౯ా వెల్లు + తీవ్ర దృష్టు 

కే. లరుదుగా. బర్వుం జూచుచు 4 నతికఠినము 
గా వచించె ధరాధిపా ! 4 పావనజల 

ములను దలిదండ్రుల నిమి త్త4ము గొని చనం 
5 నచ్చినట్టి ననుం దీ వ్ర(బాణమేని. ౩౮ 2985 

క, ధరణిం బడంగూల్చితి వే, సరియీనా యిద్ది నీకు + సాంద్రాటవీలోం 

దిరుగుచుం గాలము పుచ్చుచు, వరవృ త్తిని నున్నవాండ 4 వసుధాధిశా!, 3౮%. 

శే. ఇట్టినే నీకు నపకార4మేమి చేని 

తిని? గళోరాంబకము మధ $మునను నాంట 

చేను జచ్చుటయే గాక 4 మాననీయు 

లగుచు వృద్ధాలునయి యంధ్లు 4 లగుచు నున్న, ఏడా 2381 

కొవిరాజవిరాజుతేము === 

జననియు దండి యు 4 జతురు వారలు 4 చాొలల నిరత 4 క కులుచే 
లీ అ. ౧ అవి యద 

] మునిపుత్తు, నస్పలుకులుజ=ము నికునూరుని ధామాటలశు. 
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గనులును బోవుటం + గాజియ నొందుచు 4 గాఢథపిపాసను 4 గాంచుచునే 
వనముల గై కొని * నత్తునొ యెప్పుడు 4 వారకయంచని 4 వాంఛతగం 
దనయుండు వారిని 4 దాం ద్వరం చెచ్చును 4 ద్రాశున నుంచను$తాషమున ౯, 

ఆ. ఓర్వరాని డప్పి + నొక్క విధంబున 
నోర్చియుందు రిచట 4 నుర్విని బడి 
చేను బొరలుచుంట 4+ నానాయనకు నెల్లు 

తెలియగలదు? చెపుమాి $ దృ ప్పచి త! ఈం ఏ౩ప్ర9ి 

"తె. చదువు చదివియు6 దసమును 4 సలిపియు నిటం 
దం డ్రికిం "దెలియ నట్లుగ 4 ధరణి. గూలి 

యున్నవా6ండను గాననే 4 నొగిం దెలిసికి 
ఫలము లేదని విదం ద4పంబున నింక. రంళ 2810 

సీ, నడువంగం జాలని + నాకండి నాగతి నెజింగయుం దానేమి + యిపుడు చేయం 

గలండు? వాతాదుల 4 నిలఘారుహూంబొండు పడంజూచినను నన్వ4వావపంబు 

దానిం గాపాడంగం 4 దా సమర్థంబగు నే కాదుకొన; రాఘళథవా! కడంగ 

డి కు నీవె చని ల్ల వ కడు త్వరగ నాతండ్రియొ+క్షకు నీవె చని నాదు గతి నెల్లం జెప్పువూ4+కడు జ్వలించు 
ఆ, దావవహ్న్ యడవి 4 దహియించుగతి నిన్ను 

(గుభరహీంపండతీ(డు + మోణినాథ | 

యట్టుచేయ వేని 4 యాతండు నినుం గాల్బు 

నిదియె దారి, పోయి+ లేని యిపుజె ఈ9 1 

చ. జనకుని యా శృమంబునకుం థీ జకం బోంగలవ్టు వోయి యా 

యనను గలంకం చేర్పు మతం + డాగ హమూని శపింపకుండునా 
తనువున నున్న బాణమును $ దత్త ణమే వెడలింపవయక్టి యూ 

క ణా లా బృ క్ట జ్ రను గడు జాలనేనింకం బ్రశవాహము సె తమార్హవస్థలం 
a 

బును బొడవై నదాని, జవ$ముం దగం గోసెడునట్టు లేలచెడికా, రష 2812 

చ. అన విని యేను నీతండు క్మరాగృముతోడనే యుంజెనేని బా 

ధనుగను శల్యముం "బెబుకం 4 దాను నించునటంచు నెంచి దా 

నిని వెడలించుచో మదిని 4 నేర్ప్చుతొలంగుట నేమితోంప కా 
తృను బెనుచింతనొందితిని + దారుణకృత్యముం జేసియుండుట౯, ౮౬4 2848 

తే. ఆత్మదు[ఖంచి బహ్హహ+త్యయుం గలుగునొ 

యచెడుకశోకంబు మోజంగ + నాతురుండ 

నగుచుం జింతించుచుండుట 4 నమ్మునీంద్ర 

తనయు. డూహించుకొనియె నో 4 వనజనయన !. రశ 944 

'ద,విను మతంజెంతయే నలసి + వేయివిధంబుల బాధనొందుచుకా 
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దనతనువెల్ల (స్తుుక్కం జెనుళఖకాపము సె కొన నంగరాళియె 
స్తిను దగ పహ్రాస్వ్పతం గని విలాసము బాయంగ భూమిం దొగ్లుచుకా 
దనమృతికాల మప్పటికి 4 చాపునం జేరుట నీిశ్చయించుచుకా, రతం ిరి4ర్ 

. నను6 గని ఇె శై రృమూనుచు ఘు4నంబగు దుంఖము లో నడంచి చె 

వ్యునమును ఆ ఉయిగాంగం దగు4మాటల నిట్లనియె౯ న ౭ేశ్వురా ! 
బెనువగ. బాజందోలికిని + విచ్యుతభ్రై ర్యము నిల్పుకొాంటింగా 
వున నింక నీవు థై రమును + బూనుము చింతను బాజందోలుమోా, ఈ౯ 

నను జంవీనందులకు నీ,కును బ్రాహణవాత్య యిదియె 4 కూడెంగదా యం 
చనొమానమొందకుము నా, జననము వినివింతు వినుము 4 శతృాతలనాథా !. 

. బాహ్మణుండను గొను వై శ్యునకు౯ శూ ద్రతీరుణికీం బుట్టిన 4 కరణుండ నిశ 

దాస మొందకు మునిదారుణ బాణంబు తననుర “ముల? ల ఏ, చ్భు4కొ నుట బాధ 

నంది యేమాటయు 4 నననేరకయె యుండియును గష్టముసనిట్ట4లొప్పంబల్కి 
గపతగడవడంకుచు. 4 గడుస స్మృతిం దప్పుచు భూమిమోడం బడి 4 వాందరాని 
బాధల సందుచు 4 బాణ ప్ర ప్ర వేదన నవయవముల నెల్ల 4 హూ స్వ్పములుగం 

. జేనికొని యార్చుచును మది 4 జింతనొందు 

చును మునీం ద్రకుమోరుండు 4 నారిదిం గాంచు 

బాధలం గని యేనును 4 బాణ మూడ? 

దీసితిం ద త్తనువునుండి 4 తెంపుచేసి, ౫౨| 2813 
. శరమూడందీసినంత నె, తరుణీ! సంత ఫ పుండగుచుం 4 దసమె ధనముగాం 
బరంగు నతండు ననుం గనుచునె, పరలోకము నొంచె నేమి[వల్కుదు నింక. 

. వృణితమర్తు (డగుచు 4 బలవించి శ్ర నుముచే 

బడలి నిశ్ళ  గసనము థీ లడలివిడిచి 

తనువు నీటం దడియం $ ద తీరమున నేల 
బడిన యతనిం జూచి $ వ్యథ లం గంటి, ౫౫ వల్రర్0 

అజువదిమూ6డవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 

కర =వ సర్లము, 

యయ దశరథుడు రామేనిం దలంచుకొనుచు మృతినొందుట, శురుం- 

ధర్శమతియెన దశరథ 4 ధరణిపతియు 

నమ్యునికుమారు నెవరు చ్యేయనినిధమున 
దా వధించుట దలంచుచు 4 దనయుం దలచు 

కొనుచు బలవించి కాసల్య 4 కనియె నిట్లు. ౧ 28ర్1 



అయోధ్యాకాండము = ఓర సరము, లకే! 

క, మనమున. చెలియక యట్లా, సెనుబిపము చేసీ యంత 4 వెస నాహృడయం 

బును వగల బొగుల ననే, పనిచేసిన బుణ్యనుబ్బు 4 బాగుగ ననుదుకా.౧౪ 

క, ఆలోచించితి నొంటిగ, నాలో నేనంత నతండు + నాతో ననిన 

ట్రాలస్యము చేయకయే, మేలుగదా చేయుటకుచు + మించిన సూన్మిక ౩ 
క పరమోదక పూర్ణ ఘటం,బు రహికా నేనె త్తికొనుచు 4+ మునితేనయుని యు 

త్రరువును దలంచుచుం జెప్పిన, సరణిం జని వారి పర్షశళళాలం గంటి౯. 39 
చ కని యట దుర్భలాకృతుల. 4 గన్నుల? గానక చేయిపట్టి త్రో 

డొన చనువారు లేమికిని 4 గుందుచు ఉక్క_లుపోవః సతులే 
యనువున నుండునట్టు లట + నాతురశేం దగువారిం వందన 
జననిని గాంచిటికా; 'సడువం 4 జూలరు గావున హార లొక్కెడక౯ా, ౪ వ్రప్రిక్ష్ష 

చ. తనయుని గూర్చి ముచ్చటల. + దారె ముదంపున. జెప్పుకొంచు నా 

తనికయి కూరుచుండుటయె 4 తప్ప ముజొక్క్పప్రయత్నమించు శే 
నొనరుపలే, కనాథులటు + లుండిరి; కాంతరొ. యేమియందు నిం 
కను విను నానిమి త్రమున 4 గాదిలీపుత్రుండు వచ్చునంచు. బా 

' వనసలీలంబుం 'జెచ్చునని + వారికి నాశము శే కోక్ యుండేెం జూ!, ౫ సర 

చ, తొలుతస చాలు జంపుటకు 4 దుంఖము నానుది మోజుచుండే ని 

మల భయనుంకురించుటయు 4 బుద్భియు. జింతలంగుందుచుండె నే 

నరీంగుచుం బోయి వారణను 4 గాంచంగనే ఫఘునశోక మె క్ు 

క్కిలి నను నొంచె నేమనుదుం) + గేవలవృద్ధులు వారు కోమలీ!. 2957 
ఒక, ముని యంత నాపదధ్యని, వినంగానే నాదుప ట్ట! 4 వెన రాకయె జే 

ల నది౯ జా గొనరించితి, వనుమానం బేల శ్ + యంబువుల వెసకొ, ౭ 

తే, నాయనా! యింతే కాలవూ 4 నదిని నీట 

నేల తమిమిోజుచుండలో 4 నీచయలాడు 

చుంటివో చెప్పవయ్య! యిం+దొప్పు నీదు 
నంబి నీరాకకై. యిది 4 యాత్ర పడెడు. ౮ 2టగక 

క. చనుదెమ్షా! లోపలికి, జనకుండనగు నేను గాని + జననియు గానీ 

తనయా! యప్రియ మపకృత్తియు నేమిచేసినను మదిని 4 నుంచకు మింక్ 

తే. నీవు తాపసివొట దాని నిసుమంత, మైనం దలపోయవలదు oso i నీవె 
యగలికుల మైన వోకు; న4యనవిహీను, లమగు వూ*షులన నీవెవినులలీల!'. 

క, మూయసువులు నీయం బే, పాయక యున్నయని యే= 4 పలుకవు మాతో 

నాయన! యనగా నమ్మని నాయకు నేం గాంచి భయముశనకా మతిచెడంగ౯. 

* ఇందు వెసరాక, వెసకా-అని రెండుపర్యా యములు సృయోాగింపంబడుట “కించిరాయవీ 

క మే పుత్ర పానీయం తీప్రు మానయి? ఆనుమాలము ననుసరించియే యని తెలియవలయా. 



519 ఆంధీ వాదామాయణము . - 
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పలుకులు తొట్రిల నతురుములు స్పష్టముగాక యుండ 4 మునుకొని వినగా 
_గలిగినం దెలియని మాటల, బలవంతముగా మనస్సుం 4 బట్టి నిలుపుచుకా,౧౦౪ 

ఆలోచనయు మది 4 నంకురింపంగం జేసి చేష్టలం జక్క 4 జేసికొనుచు 
నతేనికి మదిని భ$యంబును గల్లించు తనయ మరణవిసత్తును వచింపం 
బూని యిట్లంటి నే 4 భూపాలకుండను దశరథుండనువేరం 4 దనరువాండ 
వో నుహాత్తక! నీకునురు మోద మిోంజూలు తనయుండంగాను మ్రైోోస్టనినొనర్చి 

. నటికర ముననె$ యార్యనిందితే వెన, యటి దుంఖమిద్లి 4 యలముకొనియె ౭ —శ్రీ యై ఉం ల్ 

జలము: ద్రావునట్టి 4 స్థలమున కరుదెంచు, డంతిడగాని శాగీహదమును గాని, 

వమృుతినొందం జేయంగోరుచు, జతనంబునం జూపమూని 4 నరయూతీరం 

జఆతిజనమునం౭ బొందితి సంయతచితా! యంత చేను 4 నానడిలోన౯. ౧౮ 

. జలమునం గుండముంచు నొకశశబ్దము వింటిని దన్ని నాదముం 

గలయది యేన్లు గావలయు. 4 గాకని యెంచి శరంబు నేనీయ 
వ్వుల నది చెంత నేగి కన బాణము వక్షము వ్రక్కలింపంగా 
నిల గతజీవుండై. పడిన 4 హీనతీరాయుము గంటిం దాపసు౯. ౧౬ 2866 

, శబ్ద వేధన శ క్రిచే $ సామజమును 

జంసం దలపోసి నే నీట 4 శరము విడువ 

దాన నీపుత్రు. డొండె నం4తము మహాత్మ; 

యంత నచ్చోటిశేగితి 4 నచట నతడు. ౧౭ 25617 

కరవేదనంబు దుస్సహా, తేరమాటం దాళ లేక 4 తవీయించెడు నీ 
వరసుతుండు చెప్పగా విని, శరముకా మర్శముననుండి 4 సరగున నేను ౧౭ 

వెడలించి నంతనే యా,తండు వగపున నాదుతేల్లీ + దండ్రులు వృద్ధుల్ 
గడు నంధులింక వారణ, నుడుగక పోవమీంతు రెవ్వ 4 రుర్వి నటంచు౯. ౧౮ 

= విలపించుచు దివినొంజెను, చెలియమి మోకొొడుకు నేను 4 'దెగటార్చితి ని 
ట్టులు వేగమె; యింక చేయం,గలకృత్వముం జేయు డిట్లు4 కార్యము జర గ౯, 

. శాపంబొ యనగ హు మో, యెపనిచేయంగం దగునొ 4 యింక దయసేయుం . 
డో షరముతపస్వీ! యని, యీపగిదిం బలుక నమ్ముళనీళుండంతక౯. ౨౦ 2871 

తే. ఇట్లు నా దుకఖమును వేగ 4 యొజుకపజుపం 

క్స్ 

గూూరవాక్యంబు వినుచు. బె 4ఫొనెడు దుస్స Na చ 

హవుగు నాయాసమును నిల్బ 4 నతం డశ కుం 
డయ్యె; నురు జేజుడౌ ముని 4+ యంత నార్హి. ౨౧ 2812 

బాొప్పపహూ ర్లాస్యుండై + బహుళ నిశ్న్వాసముల్ పుచ్చు చువగపునంథ బొక్కు చుంగర | 
నులు మోడ్చితనముందు+నిలుచున్నన నుంగూర్చిపలికె; రాజూ! నీవె తెలుపవేని 



ల్ో 

టొ 

అ యోధ్యాకాంగము = ౬౮ సక్షము, £18 

మజియొకరీతి నిమ్మాటయే తెలియునే భవదీ యశిర ముర్విం 4 బడును లక్ష 

శకలంబులై; ధరా] శాసకుండగు రాజు తాను వానప్ర ప్రస్థు స్టు + చేని నైన 

. చెలియకయె చంపునేనియు 4 చేవనాధు. 

డైన విచ్వువపదుండగు శి ననిన 'ెలిసి 

యట్లు చంపున మేని య+య్య దను నండే 

కలుగుం ర వనాొశీనంబు ని4క్కంబు సుమ్ము .. ౨ర 2878 

టై వ్యవిదుడయి త4పము సల్పు మునివైని “్ఞానంబునకా సాయ+కంబువై చు 

ట్టివాని విరంబ4దప్పుడే బవాుశకలంబులై పడును గారస్టంబు దిని 

'జెలియకయే చేసితివి నీవు కావున బ్రదికీయున్నాండ ఏప్పటికి, చెలిని 

తు చేసియుటిన 4 మేని నీకుబమెబ్బ నిపుడు చేకయ యుండుళ4నేకద యింక 

. నీవనంగ నెంత 4 నృప | | నాదుతనయునిం 

గనుట కిదియె కటట్ట4కడ యింక సుతు 

గాంచ లేము మేము 4 కావున నిస్పుడ 

మనుచ టికి. గొంచుం. 4 బొమ్ము నీవు. ౨౭ 2874 
= -బ్లీ 

తను విల నెత్తుటం దడీయం 4 దా నజినాంబర మెట్లాచిమ్మ జ్ 

ననిచయహినుం డై ధరణి 4 వ్రాలి కృ తాంతు వశంటునందుం జ క్ర 

కన | పి ,యపుత్రు, తు, రచ్కునిం 4 ౧ గేవరభ క్తు కుని జూడంగోర్మి యూ 

మునుజషతీ! జనిరవెడిని 4ను న్మలచోటికిం జేర్పు మం చనకళా. ౨౮ ిక్రి7క్ 

అంత నే నొక్కండ 4+ నయ్యు మిక్కిలి గుందువారి నిక నదీ+తీరమున కుం 

గొనిపోయి వారికిం + గనులు గన్పడకుండు. గనుక నేనే తవ 4సిప్టనికి మౌని 

కిని వారి కొడుకు. దా+కించితి వారిద్ద తాతని స్పృశయించి 4 యంతికమున 

కరిగి యాప(గరానిశ$యా కర్రి నాతని శరీరము వెని బడి ; రందు+మమతీమోలC 

"లే. దండ్రి కొవురునిం గరముల6 4 దడవి యిట్లు 

పలికే వత్సా! ననుం గని 4 పరవాభ వ 

వందనము చేయ వేమి? యే4పలుకు పలుక 

చేమి? నాపై నం గోపమా 4 యేమి? నీకు. 3౧ 2876 

. ఏమిల( బడుకొన్నా చే, యోమాడ్కి_౯; ధర్మచి త్ర!4 యెంతేయు నో 

బ్రే మము చేచేం జూడకు, మూ, మాతను జూడు మిచట?నే యున్న దది?! 

మవ్మేల కాంగిలింపను?, నెమ్మది భాషీంపు మింక 4 నీవు పీత ముగాం 

నమ్మని 'తేనియపల్కుల) సమ్మదమున నర్గ రా త్ర+సమయమునందుక 3౨౪ 
జ. జాపాను. బకాలు. అతకరాలకనరంయ. న. 

1 ఇందు “జ్ఞ”  అనుదానికి క్రి యతిగా6 జెస్పంబడుట విశేషయతి యను నప్పకవిమత 

ము 

ము ననుసరించి యని యూహింపనగు. “జ్ఞానికి నుజడేశ ్ షిధి పృకాళము చేయక” ఆని కవిబ్రహ్మ 

యగు తీక్ళు_ నసోమయాజి పృయోగించేన్లు, UU 
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త్ర. 

com 

లో 

ఆం ధశ్రీమద్రామాయ అము 

ఎవ్వం డితో లేచి శ్రుతులనో + స్మృతిపురాణ 
ములనొ శాస్ర్రంబులనొ తగం 4 బలుకుచుండు 

మదికి నింపై నయట్టి య$శీమ్ముధురనినద 

మేను వినంగల ? నికమోంద 4 నెవండు నియతి, 33 2879 

స్నానం బొనర్చి సం+ధ్యను గొల్చియశగ్ని హో త్ర ంబుల హోమకృ4త్యంబుసల్పి 
నాహంతం గార్చుండి4నను. బు త్తదు ఖంబునకా దిగులొంది మథనంబుగలలోం 
బాజతిన వానిని 4 బరిచర్య యొనరించి సంతోవపజచు? నే4జనుండు కర్మ 
ముల ననుషఫ్ట.0పంగం 4 గలిగిన శ క్రి లే కల తృణభాన్టము$ఖములం గూర్చు 

= నబవిగాక కజ్ట4నై నం జేతులం బట్టి, ననుం గొనిచను దిక్కు. 4 గనకయున్న 
యట్టి నాకు నింక 4 నల కందమూలఫ,లాళిం బెట్టు దినంగ 4 నతిథధికివల, 9౫ 

. తనయా! నీపయిం బ్రీతిగల్లి జరచేశతం జిక్కి యంధత్వ్తుముం 

య 

గనియున్నట్టి తేషేదంబ చెప్యధి నింక 4 గావంగ నే రకా జవం 

బునం బోవం జనదింక నన్లుజిచియె 4 పోంహాడ దీ వాగుమా!. 3౬4 2481 
జననీయు నేనుం గూడ నిడె 4 సంయమినిం గనవతు మెలి నీ 

అనో య 

గని దై నష్టింబును గాంచి పుత్రమృతిచే 4 గాసిలుచుకా దుస్థితిం 

వ్రకు మము గూడి పోవందగుం 4 బుత్రక! యీవని నిన్ను. వాసి చిం 
తను గని దీనతం బడలి 4 తాళ జాలము సుంతయెన ది 
క్క_నునది లేచు నిన్లలిసి 4 యా యమువీటికి వత్తు మిప్పుడే, 3౮ లిర్టిది2 

, శమునునిం గాంచి యీసుతుండు 4 చక్క దల్తీని దండ్రి. గాచువాం. 
డమలమనీము౯ డంచు మరిశయాదను గన్లానువాడటంచు వా 
కము నిదె చెప్పెనకా; దగ మ డాత్త్మజుం డీించుక జూగ్ "నర్చిరా 

యముడు తమించు6 గాక సువమథపహోయకళు. డాతండు ధర్శచత్తుండె”. 3౯4 
, కనుకనె నాకనాధునకు 4 గారవముం ద నతృయాకృతిం 
గను నభయ ప్రదానము నొ4కం డొగి దతీణగా నొసంగనాం 
దనయ! దురాత్తుండై. తగుని4తం డఘకర్తు(డు నిన్నుం జంపెగా 
నచె భవదీయపాతీకము 4 నాశము గాంచెను నిశ్చయంబుగ౯ా. రోం 2కికి ' 
తనయా! నాసత్యము బల్క,మున యుద్ధము "సేయు పర4ముఖ్యుల కిలో 

కనివాన మలరు దానిని, గనుమా! వేగంబ; ఏర4కాండ మని మొనకా,. ౮౧ 

. వనుకకు వురలక వమార్షాగ,ము నిడకయే మాబుకొనుచు( 4 బొంగెడుకెర్యం 
బున. బోరుచుండి మృుత్యువు,గన నేగతి దాని కబ్బుం 4+ గనుమా సుగతి౯ా. 

సగరశె బ్యదిలీప 4 జన మేజయులు దుందువమూరుండు నహుముండే4మహీి తగ నిని 
భొందిరో యాగతిం 4 బొందుము నీవును; సుజనవర్యులకును+ శ్రుతుల జదువు 
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వారికి మునులగు 4 వారికి నేగతులలరునో; భూదాన + మాచరించు 
వారికీ యజ్వల 4 కారయ చేకపక్నీ వ్రతులకును సి4ద్ధించు నెట్టి 

కే, గతులు, నుజీ వేయియావులం 4 గడం యిచ్చు 
వార లేగతిం గాంతురో, 4 భక్షి గురువు 
లకును పేవలంజేయు వానికి న దెట్టె 

గతియొ యాగతినే నీవు 4 కనుము తనయ!. కళ పగిర? 

క, గంగాయమునాతటినీ, సంగవుమునం గాని యిట్టి 4 స్థలముల మణ్ య 
గ్నింగాని నియమ మొప్పంగ, నంగము విడువాకి గలేయెళయగు నీకు నుతా'. 

క, ముసకులము తపోనివ్యలం, గనువారిది గాన నిందు + గల్గిన యాస 

జ్ఞనుం డెవండు గాని దుర్లలీం గనండు గద్యా నాకుం దారకంబగు నిన్నుక్. 

క. అకితిక్షసాయకంబున, మృొతిం గనం జేసిన యతండు + మిక్కిలియుక్ దు 
హ్కృతిగాన నతీండుమౌా త్రము,గతి దానింబొందుననుచు.(4గడునా ర్రిమెయి!క, 

క, దీనముగ మాటిమాటికి, మాని యతం డేడ్చె నంత + మానినితోడ౯ 
సూనున కుదక క్రి, య ల్యామౌాని యొనర్పంగం బూన 4+ మానస మగులక్ .ర౭ 

శ ధర్మ విదుండగు నమ్మ్సుని(తన యుడు తనృపుణ్యకర్ష వళంబున 4 బుధనుతేమగు 

దివ్ఫితనువును ధరియుంచి 4 చేవవిభుండు, వెంటం జనుచేర సువపురి4వేన చేరె. 

క. సురపతితో మునితనయుడు, నరుగుచు వృద్ధుల గువారి + నమ్మునిని సతికా 

బరికించి యొక ముహూ రము, సరసో కుల సూజుడించి + చంచద్భణితికా, ణా 

క్. మిమ్మ గొలుచుటచేత సు+ఖమ్మగు స్ధితి: 
బొందితిని మోరునుక ఫు 4ముగనె నాని 
వాసమును జేరయగలరని 4 / పరిక నిర్ది 

ద్రుంగూడి. సం 994 కేం ద్రియుండగు నతండు చే+వేంద్రు 

క తలిదండ్రుల కివ్వ్టధమునం, బలుకుచు నసమానరూప4భాసురమగు ని 

స్తుల దివ్యవిమానము నెక్కి. లలి౯ దివమొండె సురలు 4 గీ_ర్థింప ద్వరక, 

తే, నిరుపమాన ప్ర భావంబు 4 నెగడు మునియు 

భార్యతో నాత్త జునకుం దర్పణము చేసి 

కరయుగము మాడ్చి తనచెంతం 4 బరయు నన్ను. 

గాంచి యిట్లని పలికె; నో 4 వాత లేంచ్ర!. ౫౨ 2596 

కు నను జంపు మిపుడె చచ్చిన, యనూన మగు నిట్ట బాధ 4 యాత గనదు: నా 

తనయుని నొక్క_ని బాణం,బునం జంపి యొనర్చికీ వపుత్రకు నన్ను ౯. ౫3 

క, ఈదుఃఖంబును మించం,గాం దగు బాధయు నిరొందు4గల'దే! మాథ శరం 

బూది వధించితి నాసుతు, మేదిని శే డట్టి విమల4మృదుచిత్తుడు సూ], ౫౩౪ 



516 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క, కనుకకా నిను నే భస్మం,బును జేయుట మాని దుంఖ4మును మిక్కిలి పొం 

దను జేయంజూలి దారుణ,మును నగు శాపమ్ము నిడుదు 4 మునుకొని వినుమా, 

సీ. అంత్యకాలమ్హున 4 యందున నాత శ జమృతిచేత నాకును 4 మృతిని గల్ల 

గను జేయంబాలు దుః క4ఖమును గల్లించితి కావున నీవు ని*క్కారణిం బుత్రీ 
నురణదు[ఖమ్మున 4 మరణింతు నోభూప శు త్రియుండవయియు? + జంవితి విటం 

'జెలియక నాపుత్రు 4 లలితగుణాథ్యునిం దాననె ద్ర వాహళత్యకు సమాన 

"లే, మైన పాపము గల్ల దీ$యంతకరము 
నయిన యీయవస్థను నాకు 4 నందంజేసి 

తివి గదా దత్నీణలనిచ్చు + నెవం డతండు 

ప ప్రతిఫలంబును సరిగాగ 4 బడయునట్లు. ౫౬౪ 24 0 

వు. అతిఘోరంబగు నీయవస్థ నె నును హ్యోథళ, యూజన్మ్యనుం 

జతగం భాందంగలావతీం చుం యు ధే 4 నిట్లాడి శాపంబు ను 

ద్ధలి నాయందిజె; నంత నయ్యిరువు సక్ 4 దాపంబు పుట్టించు న 

తి బైన్యంబున నేడ్చి యొక్కటిగ, (వాదం దీముం ద్రాళులకా, ఫర 

తే. కట్టుకొని చితిపై నెక్కి 4 గాఢవహ్ని 
శిఖల భస్మంబునై. యంత. 4 జేరిరి సుర 

పురిని; చేసీ, నుహోఫోర4తరమునై. న 
యిట్టి శోకమునకు హేతు? వేది యనుచు. ౫౮౪ 2102 

చ. మనమున నెంచుచుండ మును 4 మానక బాల్యమునందు శబ్ద వే 
ధనమున నేక్పునం జెలంగి 4 దర్పమునం దగు కాలమందు న్ 
మ్రునిసుతుం జంవినట్టి యఘు 4ముల్ తగం దోయెం గృతాఘుకూప మూ 

పనికి ఫలంబు గల్లీన దభవ్య సుదుస్పహ దుంఖరూపతక౯ా, ౫౯ 2408 

ఆ. విను మపథ్యవస్తు+వితతితో నన్నంబు, దినిన వ్యాధినచ్చు 4 తీరున నిపు 
డిట్లి టి దుష్సలంబు + నింతిరో చా ప్తి వీంచెం బడంతి! చావనున్నథవాడ దాన, 

క్ భునుండగు నమ్ముని వచియిం,చిన శాసవచఃఫలంబు 4 సిద్ధంబుగం గ 
బ్లినయది నాకిప్పుడు కావున నీసుతకోకమున సె 4 పోయెద దివికి, ౬౧ 2405 

కో, విను! కంటిచూపు తేప్పిన,ది నేత్రములం గాన లేను 4 బేవీ! నిన్నుకా 
ననుం జక్క 6గాస్పృళింపువు!, యనిపలుకుచు భయముగ దుర4నా రివగచుచుకొ, 

క, నురలకా భార్యను గన్షొని, నరపతి వచియిం చెం బుత్రు4నకుం జేసిన దు 
వ్క_రకారము నాకుం నగు, గురు పాతకబుద్దిన "టం + గోవులి ! కంచు, ౬౨4 

చ. తనయుండు నాదునాజ్ఞను ము$గంబున నేమియుం బల్క_కేగె న 
వనముల కొద్ది యాతనికె 4 బాగుగ నరము; సాధుచితుండె 

అరి వావి ర్క 



లొ 

లతా 
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తనరుట దుప్పుథంబున నిశితాంతము పోన్రుచునున్న( బు త్రకు౯ 
జనకు6. డెవండు పండితుండు 4 చానరొ! పాయును భూస్థలంబునక్. = వెళ 

=, జనకుడు వెడలం బంపలణగం దనయుం డెవం డతేనిపి ని 4 దానీర విను వే 
యాం భా 

కన బజుపకుండు? రాముడు, నను నిపుడు స్పృశించునేని 4 నాకగపడునేకా, 

జీవింతును, యమపురిలో, నావాసము చేయంజనిన 4 యన్వల నెనే 

గావలసీన బంధువుల న, చేవిధముననై న గనుదు4 కే యొపుడె న౯. ౬౫ 2100 

కనుక౯ ట్రాణములుండం, గ నె రాముని జూడం దలంతుం 4 గాసల్యా! నిక్ 

గనులార6 జూడంజూలను, విను; సృృతీయును సకబంజొచ్చె + వింతగ నాకు౯. 

. లలనా! వీరే యమదూతలు వే రమ్మనుచు నను ని+తాంతము చిత్తా 

ఏిలతం గనంజేయుచు నిమ్ములం బిల్బుచునున్నవారు 4 మోూములఈ సుభ చేల. 

. మరణ కాలమున ధ+ర్మ్మజ్జుంచు సత్యపరా క్రృముండును నగు 4 రాముల జూడ 
కున్నాండ నేనింత4కన్న దుఃఖము మతి యేమున్నదా రాముల + డెట్టిపనిని 
బూనిన దానికి + భూమి నక్షముచేయం జూల రెవ్వను నిట్టి 4 సత్కుమారుః 
గన లేమి నాకిప్పు 4 గల్లిన పెనుదు!ఖ మెండ యల్పోదక 4 మెట్లు పీల్చు పాలో 

ap) 

.కొనునొ యట్లు వేగ 4 వనితావుణీ ' నాదు 

ప్రాణపంచకమును 4 వరుస బ్ల్చు 

చున్న దింకనేమి 4 యొనరుతుం బదునాల్లు 

భో్యోయనములు దొంట 4 నవల6 దమిని. ఇరా 9418 

, సురుచిరనుంగ ళాక్చృతుల 4 క్లోభిలు కుండలముల్ చెలంగ సుం 

దరగనునంబు మోజుంగను + దా రఘురాముడు రాగ డన్తుఖం 

బరుదుగం జూడ గల్లుదురొ థీ యాసుకృతుల్ సుర వే తీలంపంగా 

నకులుగ నుండ. జాల రిది + నాతిరొ: నిశ్చయ మంచు నమ్ముమిా ౬౯ 2411 

. పద్మపత్రావముల్ + భానిల్ల నందమౌ కనుబొమజంట తశ4గంగ దంత 

పం కియు నొప్పంగా 4 భవ్యునాసికమెంతో్" వింతగ నలరార 4 విమలరూప 

మలరంజం ద్రు నిబోలి? యానంద మొసంగురాముని మోముధ న్యులె +మనుజు లె 

గలరు; శరత్కాలకమ్రు,చంద్రునిరీతి. బూ చిన తామరపువ్రుభంగి [కన 

"తే. నలరి హోరిసువాసనల్ 4 చెలంగనున్న 

క్, 

నాకు దిక్క_గు క్రీరఘు4నాథు మోము 
గాఢ పుణ్యు లే చూడంగం 4 గలరు; వనని 

వాసనియమంబుం దీరిచి + వాసిమించి. 2౧ ఎక్ 

నురలి యయోధ్యకు వచ్చిన, వరగుణధామునిని రాము 4 భానుని చెంతం 

దిరుగుచు గత తేజుండై , వరుస౯ మార్గమున కేగు 4 భార్లవుభంగి౯. ౭౧1 



ర్ 18 అం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము. 

ఆ, వెలయుచున్న రాము + వీశీంప౭ గలుగుదు 
కెంతో సుఖముగన్న 4 యిద్గచరితు; 

లింతి! వినుము చి త్ర + మెంతయు మోహంబు 

గనెడి దాన హృదయ4గరిను తొల. ౭౨ 2417 

సీ, వెలంది నాయింద్రియం$బులతోోడ శబ్దము స్పర్శము రసము సం4బంధమునను 
దగియున్న నిపుడు శ4బ్దస్ప్సర్శరసము లిం ద్రియములు చెడుటచే. 4 దెలియరాక 
యున్న విం ద్రియ రాకి4యొగి6 జెడుటకు 'ారణంబును ఏనుము క్ 4లంబుపోవ 

దిపంబుతో పే నెడ4 తెగక సంబంధించి యున్న కిరణము ట్టాప్పు. నాని 

ఆ. యంత మొందునట్టు 4 లస్మచ్చరీరసౌ,క్లవము తప్పం జెడియె 4 స్వంత; మంత 

ళో 

Ry 

నిం ద్రియములు చడియెనింశేమి పల్కుదుం జాన కర ర్యఫలము$గానన య్యు. 

వినుము నదీరయమే గృట్టును గోసెడురీతిగాం గొడుకు కోక మనా 
థునీ న ప్రజ్ఞాన నను వే, దనం బొందంగం జేయు నిపుడు 4 చారుణరీతి౯కా. ౭2౫ 

పో ముసోాబాషహలూ! న దాత్త జా! హో రావు! హో కోకినాథళనా! $ హో పిత్ళ ప్రి క్స్ 
యా! మద్గతీ! యిపు 4 డరిగిలో వెచ్చటి కయ్యో నికంచినీ! 4 హో తపస్వీ 
ఫ్] సుమిత్రా శత్రు 4 నృపకువూరీ! క్రూూరమానసా! శై శె క! యళస సృత్కులంబు 

నశియింసం జేయ ౪ జశ4ననమందితివె? యని కౌసల్యను సుమిత్ర 4 గనుజకు వారి 
* సన్నిధానమం దె 4 వ్శాపతి యేడ్సుచుం 

గార్యుదృష్టి మిగుల 4 గలిగియు సుతు 

వనికిం బంపి దాన 4+ వనట నొందుచు దిన 

డగుచు మృతిని గాంచె 4+నార్తుం డగుచు. ౭౮ 54120 

. అర్ధ రాత్రమరుగ థీ నతిదీనుండై. దుఖ 
మాత వనటనొందు+నట్లు చేయ 
నోర్వ లేక రాము 4 నొగిం దలంచుచుం. బాణ wy 
ములను వదలె సి*త్మ $ గలంగుచుండ. ౭౯ 242 

అబువదినొలవ సర్లము సంపూర్ణము, 

జ౫ = వ సర్లము, 

-ంర్టుర్టు రొజపత్సులు దళరభుమృతికై విలపించుట, రుం 

, అంతం ద్రియామయు 4 నల్లన జన మణజుదినము ప్రొద్దున వంది4జనులు వంశ 
చరితేంబు+ న ర్రింస 4 జాలు నూతులు, శుభ పాఠక నుచు నాళబాలగోభ 
విదితమా గాంధర్వ4విద్యయం దు త్తీర్దులె న గాయకులు నిశట్టంద తొకట 
వ్యాకరణాదిక థీ భవ్యసంస్కరణంబు “భంది స్టో త్ర ంబుల థీ నాగ రచింప. 
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కే జాలుచును వచ్చి వర్వేఆ 4 సహితకృత్య 

mK 

dar 

ములను చేయుచు. చార్జి వాముఖ్యు సౌధ 

మునను జేరిరి వారపు 4 జనవరుం దగ 

స్టో తృములం జక్క_ంగా నుతిం+చుచును “వేక్క, ౨; బిశ్ష్రి2ి 

ప్రచురధ్వనితో నాలీీర్షిచనంబులు చేయుచుండ 4 వారలచా సో 

త చయనినాదము రాహ్పాధచతుర్చాగ ముల మించి 4 తనకిన న య్యుక. 5 

. అంతట సూతులా దశరశ+థావనిపాలు నుతింపుచుండంగా 

సంతస మొప్ప దాళముల 4 సాధుచవుత్కృృతి మోజు వేయు వా 

"రెంతయు6 బూర్వరాజులు జ నేళుండు చేసిన మంచికార్యముల్ 

వింతగ నెత్తి చెప్పుచును + వేసిరి తాళము లింపుమోణ గక, ర 2121 

. నరవరు సౌధమం దుపవ4నంబున భూనరువాశాఖలందు. బం 

జరములనున్న యావిహగ+సంతతి త్స్ధ సని మేలుకాంచి చ 

క్క_రవము లొస్పంజేసె; ద్విజఉకాంచడనుతాయత పుణ్యపూ రుహో 

త్క_రవరకీ_రనంబులును + త్షైపతివంశచరిత్ర గానముల్. ౫ వక్మల్సిధ్ 

. వారువిపంచీనావము, లారాజగ్భహాంబునందు 4 నంతట బెడ. 

పూరించె నంత విమలాావారులు సేవై కకృత్య+చతురులు నగుచుక. 

పరగౌడు సేవకులంతః,పురమున6 జరియించుచున్న + పొలతులతోడకా 
దరుణీపురుపాకృతులం, గరమరుదుగం గల్లు వండ4గణములతోడకా. ౭ 2421 

కస 

కలిసికొని ముందువలె న,య్యిలాధిపుని గొల్వవచ్చి 4 ర౦0తయు. బూన్మి_ కొ 

లలితంబగు. స్నానవిధిల్, గలిగిన పాండిత్య మలరం 4+ గాం దగు భృత్యుల్. 

తరుణంబున విధియుతముగ, వారిచందనయు క్షజలము + హోటకకలశో 

త్క_రములం గొని తెచ్చిరి; పెక్కురు నయసున నలరుచున్న4కోములు లచటక, 

నలుంగుంచిండులు లై ల4ములు మున్నుగాంగల శుభ లేపనమ్ముల4సోమములును 

దంతధాననమైన 4 తరువాత గండూషమునకు యు_క్షంబగు 4 ముఖ్యవస్తు 

వులును, సమ్యుక్పిష్టశతిల నారిశేళ జీరాదికాౌవధముల + నద్ద మాభ 

రణములు మంచివ4 స్త్రములు లోనగు నలం కారపరిక రమ్ము 4 లారి, కొని 

. తెచ్చి; రంతట నృపునకుం 4 “డెల్ల వాజి 

నతజీ మంగ శార్థంబుగ 4$ నయము మూజు6 

"దేందగిన వస్తువుల వెల్ల + దివలతు 

తాభియు క్షములై యథా ర్హముగ నలరి. ౯౫ 2480 

ఎక్కుువగుణముల 4 నెసంగి ప్రకాళించె నాపరిజనులెల్ల 4+ నవనినాథుం 

గొలువ నుత్సుకులయిశీయలరుచు నచట సూర(|్యోదయపర్యంత4ముండ్లి యంత 



ర్్రి0 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

పరకింత మాజన4పతి రాకయుంటచే నేమి యాపదగ ల్లె 4 నింకనేల 

రాక్ యున్నాండొ? యూళ4రా జని శంకించుచుండిరా భూమివా4లోరుశయ్య 

. కనలిదూరమ్మునందున్న 4 యంతిపురిని 

గల్లు స్రీ లేగుదెంచి యా4కాంతుని మృదు 

వినయభాషణములను మెల్లన దగంగ 
_ మేలుకొల్సిరి వారట్లు 4 మేలుకొలుప, ౧౨ 2481 

చ. జనపతి లేనకుండుటను 4 జానలు నప్పటి కర రీతిగా 
నొనరుపం జాలుకృ్ళత్వ్యముల 4 నొయ్యనం జేయుచు యు_ క్రిమోాటింగా 
వినయముతోడ శయ్యనొగి 4 వెయివిధంబులం దాశే నిద్రలో. 

గనంబడు జూడ లేవియును 4 గానమి నంతట జా రు పూన్మి_తోక౯. ౧౩ 2189 
తే. స్వప్నశీలజ్ఞు లౌట నా + జనపతీంద్రు . 

నందుం గరపడచలన చే+స్టాదికముల 
యందు నెద్దానిం గనంజూల + కతని ప్రాణ 
ములు గలవొ? తేవొ? యసనెడు శం+కల వడంకి. ౧౪ వీక్మల్రివ్రి 

కే, వారిపూరంబునం దెదు+ర్పడినయటి 
పబ్బలియె లోనుగాం గల 4 బాధకతృణ 
ముల కొసలు వోలె జూపట్టి 4 లలన లెల్ల 
నారి గని; రంత వడంకుచున్నట్టి నీల. ౧౮౪ 2481 

క, జననాధుని యునికీని దగం గనుంగొనంగా రాజు మృలతిని4గచె నని యచటకా 
జనులకు మును గలిగిన యా,యనుమానము నిశ్చయం బె4యనిద్భథ పడి యె౯ా, 

శే, తన యదుళఖమ్మ్సునం జాల( 4 చాపమంది 

యున్న కౌసల్య యు సుమిత్ర శయును వినశత 
నంది నిదురించియుంట చే 4 నంతమొంది 

నట్లు మేల్కొనకుండి రా 46 యదనునందు. ౧౬౪ 2486 

ము, తీనుకాంతుల్ తటు గంగ వర్ష ము నితాం+తం బన్యరీతిం గనకా 
ఫఘనదు?ఖంబునం జిక్కి నమ్రతీను నా+కార్మ్థంబునం గాంచి 
ణినికాయంబును ద్రుుంచు వేళ. గననౌ 4 నిర్ణి దృధూమంబు గ 
ప్పిన భాసిల్ల నితారకాకృతిని నొ+ప్పెం జూడ గాసల్య తాక. ౧౭4 2481 

). తొలుత భూవిభుండు మృ4తుండొట భాసిల్లకుం డెం గాసల్యాంబ4యుం బిజుంద' 
దరువాతే నాసుమిశత్రయును గన్నుల నీళ్లు వర్ణింప మోముల 4 వాగు దప్పి 
యుంటం బ్ర, కాళ్ంప 4 కుండి; రా కాంతల ట్లలసి నిద్రించు న4య్యంగనాను 
ణుల నిద్దజిని జూచి 4 విలవీంచి నిదురించుచునె గతాసువుండగు 4 నునుజపతిని 

ల గాంచి కాంతావుణులు నాను 4 కాన యూధ 

మును దొలంగిన స్రీగజ4మువలె దీన 

Gib 

స! 

(మా 
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లగుచుం గంఠము లెత్తి య4త్యంతరవము 
లై వాస్ట్రపింప నేడ్చిరి + యా_ర్రలగుచు. ౨౦౪ లకి 

. వారల రోదననిసగిన, మారీతిం దగంగ నిద్య4నందిన కౌస 
ల్యారమణియును సుమిత్రయు, బోరని నిద్ర ౦ దొజంగి 4 వారలెడు వగచేకా 

క, పతినిం జూచియుం దాంకియు, మృతుండ యె నటంచు. బెలిసి+మిక్కిలి వగచే 
మతిచెడ హోనాథా! యని, వీకెం బక్షి రేద్చుచునె యంతం4+జి త్రము కలగక, 

న్స్, కొస లేంద్రు, ని ముద్దు+ఫామరిత్ యారీతి ధరం బడి పొరలుచు6 4 డనువునందు 
నెల్ల దుమొలయంగా 4 నిలపె కి దివినుండి పడిన తా రాకృృతి 4 బాగు వవ్చీ 
యుండె;  'జీవాంబున థి నుష్టాదిగుణములు నకియించి మరణంబు4నరపజె గను 
థర మెనీ బడిన యా+తరుణీ పహూతంబయి పుకమిపై పె బడినట్లి 4 భూరినాగ 

కే. తరుణినిం బో అం గాంచిరా 4 తరుణులు; న్ఫపు 

భఛార్యలందటు కేకయ; పార్థి వేంద్ర 
పుత్రి తీ కొదులు పతీమ్యుతిం 4 బేల చెటింగి 

కోకసంత ప్తతై వగ4చు చుం బొరలుచు. ౨౫ వ. 

GK 

ర్, గతవేతనల పడి రా, యతివలు కౌసలగి యాది(!యగు వారల యు 

ద్గతీరోదన నిసగిన ము ర్క తే తణింగున బూర్వన్భపతి4 కాంతల రొదతిో రా, 

ఆ, కలిని కుదుదుకొనుచు 4 నబసౌధమెగ్బను 

నిండీ సృబలముగుచు 4ని నిర్భర ప్ప 

తిధప్టనులను జేసె; 4 దివ్వామై యుత్సావా 
భరితజనము నగుచుం $ బర౭గు గృహము. ౨౭ 24148 

నరపతి మృతినొంది4న విలు ౦వచే కడు సం భ్రాంతేజనమును 4 సతతతాప 

భరితజనాలాప4భరితమ్మునయి తుముర్మాకృందనము నయి 4 యా_ర్తబాంధ 

వంబయి నతసమ్మశచంబయియుండె చెవిరని జూచిన దీన4భావమె క కోన 

బడుచుండె; సద్యకో4భరితు డౌభూ కాంతుండంత మొందుయెటిం గి4+నంతనతని 

ఆ. జుట్టు ముట్టి సతులు 4 శోకమున౯ా ముని, జూలిపుట్ట నేడి డ్స్ 4 మ్మూస్థలిం బడ్ 

పొరలి శేచీ యొకరొ4కరి చేతులం గొని, యెక్ష్సి వుడ సనాథ+లెటులొయట్లు. 

అజువదియెదన సర్గము సంపూర్ణము, 

em 

అజ ఎవ సర్లము. 

ంచయురూ కౌసల్య విలపించుట. శుషాం- 

చ: నరపతి యట్లు మృతురివద4నంబునC బిక్క ౩ పయోవిహీనసా 

గరమటు నిమ్స)భానలుని$కై. వడ్డి కాంతివిహీనుండై న భా 
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స్క_రుని తెజంగునకా విగత4కాంతిని గన్పడుచుంటం జూచి ని 

ర్భృరమగు శోకమొందుచును + బాప్పజలావిల నేత్ర యుగ్మయె. ౧4 2445 

. కొదునడిం బతిరిరమును దొొడ, నిడుకొని కౌసల్య చెంత + నిలిచిన నై కోలా 

జెడిదపుం జూపులం గని యో, పడతి! పాపమతి! దుస్వభావా! కై కా!. 

నీవు సకామవై' 4 నెగడుము కడుం బూని. నీ ప్ర ప్రతిజ్ఞను దగ 4 నెజవితి ఏంక 

భర్తను విడిచిలీ 4 బహుసమ్హదంబుల విగతకంటకనుయి 4 వెలయు రాజ్య 

నునుభ వింపుము రాముణడడవికి నను దిగ విడిచిపోయెను బ్రాణ4విభుడుస్వర్ల ww 
మున కేం జెడుమార్ల4మును బొంది కరాడవచ్చిన విడారును విడిశచిన సతినల 

నే, దుష్ట్రారిణులున్న య౪+నిష్ట్రమెన, యమా వ్ర 'జేశంబునందు. వాళ+జేళు సుతుని Wy 
బాని బ్రదుకంగ చే నొల్లం 4బాపచి త్త, క్వ కృధర్మయునగు కై కతప్ప జగతి, 

కే. మణి యిణెన్వ తె చె వసమానుండై న 
ఎ చ 

భర్త విడనాడి బ్రదుకంగ 4 వాంఛనాందు? 

ఏీపఫలంబును దినంగోర్కి 4 నెలంయువాని 

కందువచని దోషము తెలిశయని విధమున. ౫4 2448 

శే. లుబుండగు వానికిం దన4లోభగుణము 

రా 

థి 

గానీ దానిని బట్టి యె4్టును దలంప 

కీసువంశముం గ్ శే 4 యిపుడు కాలె, ౬ 2419 

వరముల మున్నొసంగు తేటి 4 వానివిధంబును నిశృయింప క్రి 

_త్రరుణమునం దదర్ధముగ 4 దారయుతంబుగ' రానుచంద్రు, స 

త్వ్వరముగం గానక బనివీ 4 ధారణికిం బతిచేయంగా దగుకొ 

భరతుని నరిదుం గైక నృపోవర్యుని కాజ్ఞ యిడంగ నాతండు౯. ౬4 2450 

, తన వాక్టంబుం దలంచి రాము వనికిం 4 దాం బంపెనీవార న 
అయన 

జనక త్యైపలి విన్న నావలె గనుక 4 సంతాప మిరిదుండమికొ 

నని జీవించియు రానుచంద్రు,ండు గతవ్రాణుండె యయ్యెకా గదా 

గనుకళా ఛార్హికుం డబ్బ్దనేత్రుడగు నా 4 గారాబుపుత్రుం డెదల౯ా. ౭4 2451 

. వ్రపుడు నే నసాధ+నే "శాక క విధవతం, గనుట నెజబుంగండు గద! 6 ననములంబు 

వగల బొందందగిన 4 వనజూవ్నీ నాస్నుష, వాని బాజిని బడి4$వనట నొందు, 

. బాహుజప్పుక్రి త4పస్వినియె భయమొందుచుండంగల 4 దుత్పలావ్నీ 

రాత్రులందు: భయంకళ4రధ్వను లొనరించుమృుగ పషములజువుదా+నిగడు వినుచు 

భయమొంది ప్రాణోళుశ ప ప్రక్కకు నొదుగంగాం గలదు నిక్కము; జన4క వీ తీళుం 

డును జాల వృద్ధుడై +తసయులు లేకుండు వాండు గావున నీత(వనటం దలందు 

శే, కొని నితాంకము శోకము 4 తనను ముంపం 
చ్ర్రాణములం బాయకుండునే; 4 పతిని బాయ; 
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జాలం గావున నేను నీ 4 సమయమందె 
ప్రాణములః బాయుదాన సనెప్పగిదినైన. ౧౧౪ స్రిశ్షడ్ల్టి 

. పతితనువుం గొణిలించుకొ,ని తేగక౯ా హుతీపహునియందు + నేం జొచ్చెద నం 

చతిశయముగ6 బలవింసంగ నితంబినులు వచ్చి సుదతి4నిం బట్టి వెనస౯. ౧౨౪ 

"కే, తొలంగం దీసిరి వ్రేమచే + నలమృతపతి 
తనువునుం బట్టికొని యా_ర్హ4నినద మడొర 

నేడ్చు చుండంగ దవ్వున 4 కెంతొ పూన్మి; 

నంతిపురమును గావ న4య్య్యతివలుంట. ౧౩ శి 1సగ్ 

న్ అంతమంత్రుులు వసి*+ఘ్రైదుల యానతి భూపుక కేణే కీరంశబును దగంగం 

చెల పూరెతీపా త్ర త 4శేలమున నుంచి యా విదసం జేయందగు 4 వివిధరాజ 

కార్యంబులను యేథాశకృమమున జరపుచు నుండిరి; ధర్లాళి + నొగి నెజేంగి 

నట్టివారలు గాన 4 నా “సచిచేంద్రులు తనయుండు లేకుండం $ దం డ్రికీ దహ 

తే, నాదికృత్యంబులను జేయ 4 సనువ్రపడమి 

నెంచి యవ్వానిం జేయకళయే శరీర 
మెట్టిరీతిని జెడకుండు + నట్టి భంగిం 

గాచుచుండిరి దశరథధుఖకాయ మచట. ౧౫ 246 

(FR 

రుడు రెజపత్సుల విలాపము. శుణుం- 

క, త లద్రోణిం బెట్టుట, నాలలనలు మాచి భూత్మలాధీశళుండు తొ 

గాలుని నె వీటికి జన నే యాలాగున నంచు నంద 4 జేడ్సిరి మిగులకా ౧౬. 

చ, కరములు పెక్నె త్రీ చిత4గాంచుచు దీనతం గంటినీరు వే 

వరుసల గొటు చుండ బవా+భంగుల చేడ్చుచు హోమీ తీశ్వరా ! 

పరమకృపాత్ముడై ప్రియము + పల్మె_డు రాముడు సత్య వాది యి 

త్రీరుణమునందుం బాసిచ నెం + దమ్ముల మమ్ము వనాళి కక్కటా! ౧౭ 24క్క 

తే. వల విడిచెద వీభంగి + నిట్టి వమ్ము. 

వనికి రాముండు పోవ నీ4వును దినంబు 

నకు: జనంగ నికకా బ్రాణ+నాథఘాతు 
- 2179 

కియును దుష్టాత్మీయునగు కై కై 4కేయి పంతం, ౧౮౪ లిక్ 

ర్, పతిహీనలమై యుంతేయు, వెతలంబడియుందు మెట్లు! 4 ఏవిధనుగుణసం 

తతినొప్పు “రాము౭డెంతేయు, గతి నీకును మూాకుంబ బ్రభువు+గా దఅపోయక. 

స్స్, ఆత్మ విజ్ఞానంబు 4 ననువొ౦ంద 6 గలవాండు శ్రీమంతుం డల రామ+శీతరక్మి 

శాష్యలక్షీని వాసి 4 రమణ గానలకేగం గజ యహ్వోరుని€ 4 గాంతు ని నిన్ను. 

బాసి యీషఘోరమౌా థి వ్యసనంబుచేత మై మై నుజిచియున్నారమి4మ్థాడ్కి-.నుండి 

యును రాజ్టుగర్వంబు+నను. గై ఇక దూపసింప సట్లుండంగల మొ! య వెబ్బనొర్చి 
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ర్! ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

చే, పతిని వ్ కఏరులై 4 పరంగు రామ 

ర 

చ, 

రబా 

లత్మీణుల భూమి 'గారాబు+లలన నవే 

కూ దష్టిజించెనొా యట్టిదా 4 తరుణి యింక నె 

వరిని దీజియింప? దని "మేడ్చి + పలికి రా గ్జీ. ౨౨ 2461 

మను 'జేంద్రపత్ను లెల్లను, గనుందమ్ముల నీరు గృమ్మ + ఘనకోకము త 
మును ముంప గతానందత, వనరుచుం బొర్తాడి రవనిం 4 బడి యొక్క_ మొగి౯, 

పురుషుడు "లేని నాతివలెం 4 బూర్ల శశాంకుఃడు లేని రా త్రి వ్రీ 

తి రమణుడే ముహాత్తుండు శీ4కిప ప్రభుడు కుండమి నాయయాధ్య య 

_త్రరుణమునందు భాసిలక 4తే శ్రజ్లె౯ా జను లెల్ల నందు భూ 

వరమృతిశై. విచారమున 4 బాప్పములం గడునించి రతులకా. ౨౮. 2468 

కులకాంతలు హాోహారవృములు సేయుచు నుండి; రంత 4 ముంగిళ్లును లో 

పలిభాగంబులు ళభూన్యుంిబులుగా. గనుపక్షై ౯ గానం 4 బురనర నుదియు౯. 

మునుపటిరీతి వెలుంగక్క యనూన శోకమున మున్షి+నట్టుంజెను; బు 
శ్రునివై శొకించుచు న, మ్మానుజేంద్రు (డు స్వర్ల మొంద + మానినులెల్ల౯. 
వకబడ్ యేడ్సుచుండ రుచీ(ధాము(డు భానుడు నై జతీ వ్రభో 

త్క_రమును శజేరందీనికొని 4 కృన్నన న_స్తమయంబు నాం, రా 
తిరియు. దమః ప్ర భావమును 4 దిక్కుల.  బిక్కటిలంగం 'జేయుచుకా 

బరంగను; నొంద అచ్చటికి 4 వచ్చి నశేం ద్రుని గాంచి యా గ్లులై. ౨౫ 
ee షా 

దళరథునకు బల4దర్పసము్యప,లౌ తనయులున్నను నొక్క +తనయ.6డై న 

ని త్తం జెంతలేం + డిటు మనమూరక్ యుండుట తలపోయ 4 నుచితవుగునె 

యేరీతిగానై. న 4నిమ్మహీశునకు సంస్కారము చేయుట 4 కార్భమనుచు 

యల్నింప “బంధువు(లాత్త, జుండును లేకి సంసా_రములు చేయం4జనదటంచు. 

కే, బలికి రామాటయే సత్య+నాన్యమయ్యె,; 

నంతట నచింత్య దర్శనుం+డై న రాజు 

తనువు నుంచిరి తై లపాత్ర ంబునందుు; 

రాజు నురణంబు నొందల బు4రంబు కుందె, ౨౭ 24617 

. అరుణుని బాసి వికాంతిం, బరంగెడు నాకి సమురీతి 4 భ గణరహి తయొ 

యరుదుగ వెలుంగని రాతిరి, కరణినీ బతిమృతీని బొందశ4గా౭ బురనుంత౯, 

కే, చదుకములయందు( ద్రోవల 4 జనులు నిండి 

వితల గుందుచు నుండంగ 4 వెలయకుండెం 

బురుహులును శ్రీలు గుమిగూడి 4 భరతు తల్లి 

ఏటి రూణుటం జెందక్ థి దీనవృ త్రీ దా 3169 
లు న 

అజువదియా*జున సగము సంపూర ము, 
ద ర 

Coe ising 



క ల 

 అయోధ్యాకాండము = ౬౭ సర్లము, కని ణు శి ఓ 

జడ౭ జ్ వ సరము. 

దయ మార్కు ౦డేయులు నసిష్టు నితో నరాజకమును జెప్పి జేండుకు ధ్రురుం- 

చ, పురజను లెల్ల దుగఖమున 4 బొక్కు చు సంతస మింతలేక ని 
ర్భర నయనాంబుపూరగళ4రావము క్రుంగ నేక్సుముండ్ రా 
తిరి కడు దీర్భమై పురస4తిమణికికా వం గూర్చు చుక జ నె౯ా 
ఇక ఏ ఇ అద | ॥| షా ల అనా ట్ “rr సరసిజమితు ఉయ్యుదయశ4 ఆ లము నిక్కె_ను రాత్రి యెగా, ౧4 247) 

వ్ గ _ సీ. రాజాభి పేక క4 ర్రలు విప్ర లరుదెంచి సభయందు జేరి రా 4 సభోం జెలంగు 
చున్న మార్క_0డజేయు. థీ డున్నతమహి ములౌ మొౌద్షల్య వామన4మౌనుల ళ్లు 

గాతవు కాళ ప4కాత్యాయనులునుహాయళుండై నజాబాలీ4$యను మునియును 
రాజక రలు విరుశబ్రావ్యాణో త్తములు నుంత్రుణ గూడివచ్చి యం 4+గలరుదున్న 

. యవ్వసిమ్టుం బుదడోహితు 4 న గ్రుష్టం గాంచి 

యతని క ఖీముఖఘి.ల యిట్టు 4 లనిరి వేటు 

వేట నునరాజు మృకింబాం'దె శ విపులపు త్ర 

శోకమున దానిచేతనే 4 యూకరణిని ౮ 2471 

Bl 

క, మనకీ రాత్రి శతాబ్దము, లనువుగ గక్షచినటులగుచు 4 నతికష్ట్రముగాం 
గ నుపట్టి యెట్లా చనియక౯ా, జనపతో డివికరిగె రామచంద్రం డన్నకా, సి 

వనముల కేగెను చేజో,నునుడగు లత్షణుండు నిల్ష4క యె రామునితో? 

జనియె బరంతపుండగుచుం, దనకెడు భరతుండు సుమి త్ర 4కనయునితోడ౯. 
య 

క, చనియెను గేకయ బేశంబున కా రాజగ్భృహమనంగం 4 బొల్బెడు వురిలోం 

దన మేనమామగేహాం,బున నున్నా£ డిపుడు లేడు 4 భూపతి యిచటకా ౭ 

క, విను మిహోకుకులంబున, జనియించినవారిలోన( 4 జయ్యన, నెవనే 

ని నృపునిం చేయంగవలయును, జనపతి లేకున్నం జెపదజనపదమెల్ల౯ా.౮ 2475 

సీ, జనపతి లేని రా$ష్ట్రంబున వద్యుద్వ/జంబునం దగి మహ్మోస్వనము నిగుడ 

జలదము దివ్చుసథలిలముల వర్ణింప; దింక శిలావృష్ట్రీ$నే యొసంగు 

తపతి "లేమిని 4 సస్యముల్ పఫలియించినను జోరజనులపా4లను పెనుభయ 

మున వి త్తనములను 4 మనుజులు చల్ల రు నృపతి లేకున్నం దంళడ్రికి సుతుండు 

తే. గాని పతికిని వనితయె 4+ గాని వశత 

నుండి వర్తింప నొల్ల శా 4 యుర్విపతీయు 

"లేనితావున దొంగపా+లొను గాన 

ధనము గలుగదు మణి బంధుకేయును లేమ, ౧౦౪ 3476 

క, కలుగదు భార్యయు. ఇనుసీ,తులు పుట్టు న'వేవియున్నం + దొలుతనె సస్వం 

బులం గొనుట నమ్ముట యనం, జెలంగెడు సత్య మలభూమి 4 సిద్ధించుకుటో, 
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క్రో 

ew 

తే 

ea 

ర్ం 

దీనికి మించిన భయమే, మే నున్నచె? స్వస్థనునసు + లేపారంగా 

మూనవులుండమి సభ "౧క్ష మూానుగ. గుడ రికో జనులు థీ నుర్యాద చె కాదుకా 

పడంగూల్తురను సనుశఛథ యమున సుందరోద్యాసమ్ములను నిల్బ( 4 దలంపరెవరు 

దుష్టమతుల్ దొంగ 4 దుర్గములగునని బేవాలయాది మం4దిరముల నతి 

పుణ్యమ్ములను గట్ట థీ బూనరు తమిమోణి; రాజు లేకున్నను 4) ఖీ గ తువు లెపుడు 

చేయంబూ నరుగదా 4 శీలి దేవతలు కిదపళనంబు సేయరు 4 వ్రతేము లాచ 

రింపరునుజిజి లేం ద్రియులయిమహనీయుల గుభూసుర శ, "జ వు4లాగిం శ్ర యమున 

నంతరాయభయంబున 4 నమ్మసహో క్క 

తువుల. "చేయరు; మజీయు. గ్ర శతువులం జేయు 

బ్రాహ్మణులు జాల వి త్రసం$పన్ను లై న 

దండన భయమున౯ నుహా4ధ్టరములందు. ౧౩ 2479 

ఈయరు దవ్నీణలను శ,క్వ్యాయతులై యుండియును, మళహోత్తా! విను భూ 

నాయకుండు లేని &తిలో, నీయెజ నటన ర్హకాదు లెల్ల . జెలగయుక్, యర 

క. ధనమిచ్చువార లుండమిం దనరన్ర సు మ్ఫుత్సనములు + ధాత్రిని వృద్ధిం 

గనం జేయ సమర్థముల యును యాత్రలు సమనిపవోవ 4 కుండు నె ముంకళా, 

వదియేం గార్యంబు 4 నెంచి వాదించెదువారికి నుజీయు వాన్టి+పారజీవ 
నులకు నియంతయు4లలింద్ ర్పరియు నౌసుజ నుండుండమిని బ్ర 'యో4జనముగలుగ 

దితిహాసముఖక థ$ లెల్ల ౬ జె ప్పెడువారు వానిని వినునాస 4 బూనువారి. |డ 

కవిచెన్పీ బహువుతు4లవురం బొం దెడునట్లు చేయురాజులు శతేమి4జెల (గియుం 
. రింక 'నేనుని చెప్పుదు 4 మిలను రాజు 
చేకయుండిన దస్క_రా4నీకభీతిం 

గలిగి యుంటను గన్నెలు 4+ కనకభూష 

ణాలిం దాలిచి నాయాహ్న4మందు నెలమి. ౧౬౮ 2182 

ఆడుకొనం జేడియలం, గూడి మహోద్యానతతుల$5కుం బోరుసుమోా 

కీరా నరింతురు కుజనులు, కూడి యటం చెంచి కాముకులు పురుషవరుల్, 

తమతీమకాంతామణులం, దమిం గూడి జవంబునం జనంీదగు రథముల పై 

గమనము చేయరు విహరిం,ప మహోదాస్టనముల కవని4పతి లేకున్నకా. ౧౦ 
తే, ధనము గల్లిన వై శ్యులు 4 తస్క్రభయ 

మునను గాలీకిగాం దల్పు4లను దగం౫6 

"జజ చుకొని సుఖముగను, రాథీతికులయందు. 

బండుకొన నేర రేమని + పలుకవచ్చు. ౧౯ 2ి4కిక్ 
కే, ఏను నూరాజక దేశంబు4నను మనోజ్ఞ 

దంతములు వన్నెచూప బ4ద్ధవరఘంట 



em 

ein 

అయోధ్యా కాండము. ౬౭ సర్లము, వల? 

లలరి మ్రైయంగ నటువది 4 హోయనముల 

కరులు రాళ్షార్ణములయందు. 4 దిరుగ వెలమి, ౨౦ 246 

. నిను మరాజకనుగు 4 విషయంబునం దమం త్ర క సమం త్రకము లై 4తన రు నిమువు 
లను బాణముల దగ 4 నలవాటు నేసికొనుతణి వానిని వేయు 4 వితతకూర 
వరుల జ్యా నిర్థా'ష 4 నురనీన విన(బడోదట్టి దేశమున గృశయా ర వస్తు 

ఇర. మేనే 

వితతిని గొని దూర4విహయంబునకు బోవు వణిజుల కెల్ల ను + బథము కుశల 
, ముగ గనంబడకుండును; 4 బొద్దు కు,ంకు 

CU 
నెచట నద్దియె వాసమా 4 నెవనికట్టి 

*వశ్ళికి ముని కన్నమిడం దగు4వారు లేమి 

నాత్మ నాత్శం దలంచుచు 4 నరుగరాదు. ౨౩ 2 శ? 

. మునివర్యా! యా బేశం,బున యోగ వ్నేమములును + బొలుపొండవు; సె 
చటుల 

న్యనిచయమరుల జయింపదు, ఘనశ క్రిం జెలంగు సై న్య+కాంతుండు లేమికా. 

. నునముల సంతసంబలర 4 మానవు లంబరభూషణాదులం 

దనువు నలంకరించుకొని + తారు రథంబుల ను త్తమాశ్వపం 

కిని దమి నెక్కి వే చన మ+దిం దలపోయరు  చోరళీతిచే; 
జనులట దుష్టభీతి ఫఘున4శా్యస్ర్రువిదు త్రములయ్యు( దారొగికా. ౨౫4 24:9 

hee CG 
మునులుండు వనంబుల నెన్నిన శాస్త్రార్థములనెల్ల 4 నేర్పునయ జేయం 
గను బూనసన్క, రుపవనంబులం, గనజాూలరు దుష్టు లచటం + గనంబడు చుంటక. 

. అంతరాయము గల్లుశనను భీతి జనులందు నమకుల నియతులై 4 యర్చనముల 

నలరింపంగోరి వమా4ల్యముల మోదకదవీణలను సంపాదింప4రెలమి మిగులం 

జందనాగరువుల 4 సంతసమున బూసికొని వసంత రువుశనను మహీజ 
ములపోల్సి_ రాజసు+తులు పృ కాళింపర్వు జలము లేనట్టి నశదులును దృణము 

తే, లేని వనములు. గాంసఠి $ లేని ఛేను 

వులును రంజిల్ల నట్ల్టుగం 4 బుడమిజేండు 

"లేని రాష్ట్రము వెలుగొంద 4 లేదు సుమ్ము 

స్యందనజ్ఞుపకాంక మౌ + ధ్వజము మౌని.. ౨౯ 2191 

ఇ గ్ర అష జ 
క, అనలున కరయంగ ధూమం, బనునద్ది ప్ర కాళ కాంక4మగు నారీకిక్రా 

చ. 

మనశెల రాజు ధ్వజమగుం గనుక నిట౯ా రాజు స్వర్లశగతి నొందెం గదా! . 
య 

జనపతి లేనిబేశమున 4 సాధుమునీశ్వర! యేరికేని యా 

తని ధనమెల్ల భ దృముగ 4 దాయం దరంబును గాకొయుండు; మ 

త్స్యనికరరీతి నొండొరులం 4 జంపుకొనండగి యుందు శెల్ల రు౯ 

మనుజులు సశృ మోచిత సమ స్పవిధుల్ విడనాడి యెంతయుకా. 3౧ 2493 
య ను. 

eo 



ర్ఫిరి 

తే, 

ర 

లై 

క, 

ఆంధ శ్రీమద్రామాయణము 

విగతసం బేహుల యెందు 4 విధియె లేద 

నుచు నచింపుచు దగం దిరు4గుచుంయ జెలంగు 

నాస్తికులు భూపుండుండ దంథకన భయంబు 

వలన సాధువులుగను గాంథీగలరు సుమ్ము. 5౨9 బి49్ర4 

తనువున కహితచ్చేవనుమున హితమును గూర్చి కనులు $ ముదమ.-నం దగురీ 
తిని సత్యధర్థ్యముల సన్నును జేళుండు దు ప్రబల: జేయు 4 మహిని సతతముకా, 35 

సత్తర్టింబు ధర ౦బు ఖీ జనపలియే సుమ్ము సత్కులమునయ బుట్టు 4 జనుల కెళ్ణ 

సత్వు,.లాబారముల్ 4 సశ్రతంబు వల్ల చేయువాా డాతగో థి. సిద్ధమిద్ది 

జన పతియ్ తల్లి 4 జనకుం డాతండె హి తకకుం డతండే ముని4కాంతో యముడు 

డండించు నక్కు_బే4కుండు ధనంబిచ్చు సురపతి పాలించు 4 వరుణుడు తగ 

. ముంచి యాఇవారముల నేర్చు 4$ వునుజపతియు 

యిన్నింటిని గూర్చుల గావున 4 నిందజికీని 

నలప నధికుండె యగుల జెడు4గులను మంచి 

"నేర్పుజ్౦ చెడు ఫఘనతవమళ నృపుండు శీ తిని. 5౫% 2496 

లేకయున్న. నకట! $ లోక మిదంతయుం 

దమసు గృమ్మినట్లు 4 తనరుగాని 

తగిన దిద్ద్ యిదీమె + తగదని యెదియుం 

చెలియ 'దెదియు మాకు 4 చెలిసినదియె. ౨౬ 5497 

జననాథుండు జీవితమును, గని యున్నపుడేము తావ్యకంబగస నాజ్ఞకా 
వననిధి వేలోల్ల ంఘన,మును జేయనిరీతి దాంట4ముగదా మానీ!, "32 2498 

. ఇంక నిప్పుడట్టు+ లే యుందువుని వేజ, చెప్పనేల? వేగ 4 థీ తినురేం ద్ర! 
పతిని నిలుపం దగినథీపని నునదని యెంచి, నిలుపు మొకని చెంచి4న్ఫపుని నీవు, 

జనపతి లేందే మాకం, గనుపట్టు ననర్థములను 4 గదునెంచి మది౯ా 

వనతుల్యనుగును రాజీ, మ్మనియును దలపోని భూత4లాధిపు నిపుడే. 3౭ 

ముని! యోయిమోకుకుణం, బునంబుట్టన రాజపు త్ర 4ముఖ్యుని నొకనిం 

_గనుంగొని యఖిసే.కింపుము, చనదిల్ నాలస్య మావు 4 సల్పుట యనుచు౯. 

అజునదియేుడవ సర్లము సంపూర్ణము. 

౬౮ వ సర్లము, 

-ంధ్రుర్టు భరతుని. దోడొ్కొనినచ్చుటకై నసీస్టముని దూతీలం బంపుట. చుణుం- 

. వినయమున వారు వచిలయించిన పలుకుల వినుచుం దగ వ+సిఫప్టమునియు వే 

తన మిత్రులైన సచివుల, మునినర్యుల వారింగాంచి 4 మునుకొని పలిశెకా. ణు 
, | 
హ్ ॥ 
sae 



నీ 

ర 

క్ 

అ యోధ్యాకాండము ఆకర సక్షము. శ్ 

భరతుం డిప్పుడు సహోదరుని శతు త్రుఘ్నని గవిని రాజనృహోఖర్ట వెలయుపురిని 
మాతులగ్భహామున 4 మమతనుఖరబున నున్నాండు వీకుల 4న నన్నవమ్యు 
లనువారినిపుడుదో4డొ్క నిరాయగవేగంబచనుదూతలనువప్పిర+జ నెడు వ హయము 
లను నెక్కి పొండింక 4 నని పంచెదను; రాజె భరతున చ నీ+ధరణి నింక 

. మనము యోజింప దగిన దే4మనియె; నంత 
సచివముఖ్యులు మోయాజ్ఞ 6 + జనెడు నారు 

దూత్రఎని పల్కి, రామునిశతోడ; నతడు 

వారు పల్కిన మాటల4భంగి వినుచు. ౪ బస్ 0కి 

బలే, వీలవీచె దూతల సిద్ధార్థ4విజయులను జ 

యంతుని నశోకు, నందను 4 నపుడె చారు 
వచ్చి నిల్సిరి నారితోం + బలికె నేమి 
చేయవలయునొ వినుడు నేం 4 జెప్పువాండ. ౫ తలస 

రండిట వేగము చనంగల, గండు దురంగముల నెక్కి 4 కడువడి భరతుం 

డుండెడు రాజగృవాపురికి, దండివగ౯ మాని పోయి 4 తగ భరతునితో౯. 

నాయాజ్ఞ (బల్కు డివ్విధి “మోాయనుగుంబురోహి తుండు4మోనుంత్ర్రు లువ 

మ్మోయెడ! డం బంచిరి వారల, వె రాగ వే వుములను ఖీ నాదృతి. జెలుప౯. 

. మించిపోయుడు. గాలంబు 4 మిగులకుండ 

" నొక్క _ కార్యంబు మోరిపు 4+ డొనరుషం దగి 

యున్న దాలస్యమును జేయళ4కుండ నిపుడె 

రమ్మనుచు. జెప్పె” ననుండు, భ4రతునితోడ. ౭ 2507 

దనముల"కే? రాఘవుడు 4 పార్ధివుం డంతము నొంచదెనంచు నిం 

కోను రఘునాథవంశమున థీ గాఢముగా. దగినట్టి యాతుయం 

బును వచియింప బోకుం డల 4 భూపతికి౯ రమురామువి న్నత 

మ్థునకును బట్టునస్త్రుములు 4 ముఖ్యవిభూపుణ రాజి గాన్మ_గాక్,, లా 5508 

త్వరపడి కొంచు బొండనుచఛు 4 దారికి బ త్రేము లిచ్చి పంపలా 

ధరణిసు రేం ద్ర్రునాజ్ఞ గొని 4 తత ణమే పయనంబువేసి స 

తురగములకా బ్ర యాణమున( 4 “వోరపువేగమునం జనంగ నే 

ర్చి రహీం జెలరసు వానింగొని + చేరిరి దూతలు గేవానీమలకా. ౧౦ 2509 

వీసవవాలీక:___ 

తరుణీసుతాదుల 4 కరుగుటకుం దగు కారణముల. డెల్సి 4 కావలసిన 

పాథేయముల నెల్ల 4 బాగుగ సమకూర్చుకొని కార్య శేషంబుశలను గనుంగొని 

దులు, దూగలు. మం,తు 

* సిదారాదయో మం త్రీసమాన నామానో దూతౌః నమంత్రిణః-ఆని వ్యాఖ్య. సిదారా 
థి థి. 

థి ఇి 

తు లెపేటఘుమా తేము వీరికిం గలవని యొజుంగందగుం 
లో లో 

07 



ర్శ్రి0 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

యవ్వసిష్టునిచెంత 4 కరుదెలచి యనునుతి నంది సత్వరముగ 4 నరిగి; రంత 

“వార యోధ్యకు ముందుంబడమర'జెసయందు దశ్నీణో త్తరముగం4+దన ధుచున్న 

యవతొల పర్వతే 4 వద్దానికీం బశ్చీముమున 6 ద్రులంబ శే శె థలవాది దడ 

ణో త్తరవ్యా ప్పమై 4 యుకరీతి నంపుగాం దిరిగి ప్రాక్పశ్చిమ 4 దిశల జెంది 

యుండుట బయనమె $ యురుగతిం బకమరగా “సవతాల$ి+ఖరికిం బల్లి 

మము బోవుచుం ఒ బక్టి ($మమునందు దగు ప్రలంబాద్రికి దీనికిశనంతేరమున 

మూలినీ తీరస్థ4మార్లమునం గొంత దారిను త్రరముగ€ 4 దరలిపోయి 

యంతట నోప్రలం+కాద్రికు త్ర తరనుందె పడమరంగాం బోయి 4 వారు హాని 

నాఖ్టపురప్రాంత4రుందు గంగను దాటి పడమరబెసం సార్చిషయననుగుచు 

జనిచని కట చేశ మునకు జాంగల దేశమునకు మధగ్టిమమున( 4 దనరు తోవ 

నాశ్రయించుచు. బోయి $$ యం దలరా లెడు పొంఛచాలవుకా జన4పదముం వేరి 

యందు సరస్సుల 4 నంభస్సు పూర్చంబులను, నిర్మ్మ లోదక 4 లలితనదోల. 

గాంచుచు. గార్య వేశగమున నాలస్యంబు చేయక పోయిరి 4 లీధ్హుగతుల; 

నంతవారలు నిర ర్య్మ4లాం భస్సులం బొల్సీ బహూుపశ్నీ సవ్య మై థి "వరల భక 

జననిబికంబయి ౪ 4 తనరారు ది; నవా శరదండయనునట్టి 4 శె వలినిని 

గనంబోయి యట నిల్వ4ఉకయె దానిని౯ దాటి తత్చశ్చీమంబగు4తటమునందు 

దివ్యమై కొక్కుల 4 భవ్యరీతి ఫలింపం గను జేయుచుండుట. 4 దనకుం గల్లు 
సతపయాచన 4 సాధునామము సార్థకము చేయుచున్న వృక్షమును జేర 
వందనీయంబగు 4 పాదపంబును గాంచి వలగొని మొక్కి యళవ్వలం గుళింగ 
యనుపురినిం జేరి $ యద్దాని కవ్వల నభికాళమను గ్రామ4నుందు నున్న 

యా బోధిభవన నా+మాద్రి సంభ వమైన యియుమతీనది 4 నెలమి దాంటి 
దశరభవంశ్యులొ 4 ధరణినాథుల చేత. ధండ్రి, తాతలనుండి 4 తగిన భంగి 

ననుభవింపంబడు నట్టి గ్రామంబులం గనుంగొని యీూయేటి4కడల నొక్క 

యంజలి జలమునే4థయాహారముగం గొని తపము సల్పుచును వే4దముల పార 

ముల నెజింగిన భూసు4థనయల. గాంచి, చాహీక జన పడమధ్యమ4మున( జనుపథ 

మునెయా శ్రయించుచు.4జనిసు దామమహీ ధమునకుంబోయిరివారు 4 కనకచే 

డగు విమ్హమూూ ర్తి పా+దాంకితమైనట్టి పుణ్యస్థలంబును 4 భూ థ్రనికట [oe 

మందు విపా శాహర్టి$యంబగు 'సదిన్ నందలిశాల లలీవృత్ 4 తేల్గ జంబు 

గనుచు నయ తావు+లను గల్లు నదులను వావీతటాకపు.) ల సరస్సు 

లను బహుభంగులం 4 గనుపబ్టు సింహ శార్దూలాదికమృ౫ సం+దోహములను 

% న్యం తేనాపరతాలన్య పృ ప లంబ స్య త్త త్రేఠంప్క తీ, నపేసమాణా. స్తే జగ్ను ర్పడీం మేన 

మాలినీం- అనిమాలము. దీనివ్యాఫ్యలో నున్నఫానవ ననుసరించి యీపద్య ము 

కాని కల్సితవిషయము లిందు. లేవని య్టుంగనలయ్యా, 

చా య (బడినదియే 



అయోధ్యా కాండము = డో సర్షము, 51 

గజబ్బందముల 'వేడ్క_ 4 గనుచు రాజాజ్ఞ చే నతిదూరనూర్షంబు4నరిగి; రంతం 
గడుదూరమార్లంబు 4 నడచుట గుజ్జముల్ బడలిక నొందంగా 4 వాకు శీను 
మున గీరివ్వజనామ4మునం దగు కేకయ రాజపురంబును 4 రమసితముమః 
జేరిరి భరతుని + శీసఘ్రంబ తోడ్కొని వచ్చి భూపతికిని + చారలాకి 

"తే, క్రియల నెల్ల జేయించి + కమ్రుపదముం 
గలుగంజేయుటకును రాజ4కులము నెల. 

గాచుటకు భూపవంళ్యు లై 4 కాలు 'భరత 

ముఖులు నృపులొటం దగు నను4మోాదమునను. ౨౧౪ వర్ 10 
తే. త్వరగ వారలు చి త్తమో4దంబు మణి 

బ్రోద్దు (గుంకీన మానకశ4పోయి రాత్రి 

యందు ధూరంబు నడుచుచు 4 నా" త్రియామ 

యందె యారాజగవాంయబు 4 నొందిరెట్టూ. ౨౨ 2511 

అజువదియనిమిదవ నరము సంపూర్తము. 
౧ ౯3 

౬౯౨వ సర్షము, 

శ్రుత భరతుడు తనమస్స కష్టమును మిత్రులతో జెప్పుట. శశ 

క. వరాత్రి గిరివ్రజపురిం, జేరిరొ సంబేశహరులు 4 చి త్త్రభయదమై 
యా రేయి భరతునకు. జేకూ 5౯ స్వప్నంబు దాన. 4 గొండలపడుచుకా, ౧ 

| క, తెల తెలవేగిన నవ్రియృములం గూర్చంజూలు స్వస్నశ4మును జాని వదం 

దలంచుచు రాటృకిపుత్రు డు, ఫలించునేమొ యిపుడనుచు4బలువిడి వగ చేలా. 

క, భరతుని మిత్రులు ప్రియవా, దరతు లతం జము మిగుల4దపియించెడు నం 

_వరసి తదీయ'శ్లేశం, బు రహిం బాౌపంగం గథల 4 మొదలిడిరి సభకా, 3 2514 

తే, పలువిధంబుల గాథల. 4 బలికి: రందుం 

నొందబజు విపంచికల మీట + గొందబు తగ 

నాడిరింకను గొండబు 4 పహోరినాట 

కముల6 జదివిరి భరతుని + కలంతం జెజుప, 34 బ్రైన్ 15 

స్కితమును బుట్టించెడు వా, క్షతులం గొందజు వచింప 4 దరణికులభవుం 

డతండు త్రీయవాది మిత్రు, ల్కుచితగాథల హోస్యములను 4 జెప్పుచు నుండక, 

కే, సంతసము నొందడయ్యె నొ4క్కింతేయెన 
మిత్రు పరివృతు భరతుని 4+ మిగుల వగచు 

వానిం గని ముఖ్యమిత్రుండు + పలికె నొకడు 

ఎ ప్రాణ మెత్రుండ ! సఖులిట్లు 4 బహావిధముల. xu బిగ్ 17 

క 

l శ్రీ యామ య ౦'డె=ఆరా గ్ర యంటే. 
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క 

గ్ల 

కొలుచుచు నింపు జనీంపలల బలుకుచునున్నను ముదంబు4బడయక యుండం 

గల కారణమేమో యిటం బలుకుమున౯ా వానికిట్లు 6 భరతుం డనియె౯. ౬; 
దేన౯ా నాకి త్తటీ నీ, దీనత చేకూరెం దద్ద్వి+ధిని వచియింతుకా 
మానక, శాతిరి కలలో, నానాయనం గంటిని నులినమగు తనువుతోకా, ౭ 

"లే, శేశపాశంబు నదల నా 4 శీ తీవిభుండు 

వీ, 

సె, 

లః 

el, 

కొలుషహా వేండమడుంగున 4 మ్మొధరళిఖ 

రమున నుండియే పడుచుంక 4+ రా త్రీ గంటి 

స్వప్నమున నేమిచెప్పుదు (ర్రాణమిత్ర పో త్ర |, 2520 

రుతియునాతందునో। మయము ముసుగు పుడు పన లవ నలె చేలు రును దన దన 
నంజలీం దై లంబు 4 ననువున. (దానుచుం బలుమాబటు వికృతి న్మవ్వంగంగంటిః 
'దైలనీకాంగుండై + తె లమ్మునందు నె తల క్రిందుగా మున్దెం + దిలలు గలిసి 
సట్టి యన్నముఈ  దించు+నలేం; దేమి చెప్పుడు నాస్వస్నమునయం చయబ్ధియెండి 
పోవుటయు శీతకిరణుండు 4 భూమి వై 
బడుటయుం జీంకటులు గుమ్మం 4 బుకమి యెల్ల 

నగపడకయుండుటయు భవా న్లీ దంత 

మెల్ల శకలంబులగుటయు 4 నేను గంటి. ౧౧౪4 వగల] 

. పహాుతవహాు (డు ప్రజ్వరిలుచుం,డి తటాలున శాంతమొంద 4 నే౫ంటి సఖా! 
థీతి బ్రద్దలు వాజుట వివిధ తరు ప్రకరంబు లెండి 4 ధరకొరగుటయుకా. 

. ధరణిభరంబు లన్నియును 4 ధంసమునొంది తమస్సమావృలతిం 
బరంగుచు నుంటం జూచితిని 4 బార్థివుండుక్ ధృతనీల చేలుండై. 
తరుణులు క కృప షవింగళ ని తాంతరుచుల్ త్రి నన్ను. జూచిన 

వ్వ రహిత తేజుండై. మొగము 4 వంచియె యాయసవీఠసంస్థితి౯, ౧౮ 2528 
. చింత చేయం. గంటి 4 వీలిపతి ధ ర్యాత్ముం 

డతండు మటియుం గలప + మలంది ర క్ 

కుసుమము) ధరించి 4+ వెస యవముదిళ కేగె 
గార్ల భాఢరరథము 4 గడంగి యెక్కి. ౧౫ 2ిగ్2శ4 

, అరుణాంబరముందాల్సీ (యతివి ఎ లౌ స్యయితరుణిరాశుసియో ధూ రు4దారుణముగ 
నవ్వుచు నాభూమి 4 నాయకునిం బట్టి యొగి నీద్చుకొనిపోవు4 చుండం గంటి; 
నీరీతి నీరాత్రి + నిట్టి భయ కరమైన “స్వష్నముంగం౦టిం 4 గాన నానా 
శా జేంద్రునకా తేక థీ రామలక్షైచులల్ చావుగల్లుటయె నిశ్చయము మిత్ర! 

* కొలను నెష్టండు ఖరముల 4 గట్టేనట్టి 
యరదమున నెక్కి పోయిన 4 యట్లు గానం 

బడునొ చితి. దడ త్రనున్రనుండి 4 వాడి ధూమ 
౨ శిఖలు వెడలుట క్ర న్పడు 4 ఖీ న్రుముగ నె౧౮  _. 'సిక్స్లిగ్ . 
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క. కానక మిము నలరింపం, గానైతిని దీనుండనయి 4 కడుం గుందుట; మి 

ఇల నాకంఠము శువ్క_ం,బౌ నిపుశని తొంచుచున్న 4 దాత్రకా నాకుకా.౧౯" 

తే. స్వస్థ మనునదియే లేదు ఉత భయము గలుగ 

చేయే గారణ మేమియు 4 జ త్తమందుం 

గనంబడదు నాకు లోబడక మె భయం బె 

పంచె గళ రవ మె న4రించె నిపుడు, ౧౯౪ బగ్ర? 

క క. తనుకాంతి చెడియె నన్నే, కని నేనె యసహ్యూపడెడు 4 గతినున్నది యొ 
మని దీనిహేతునెన్నంగల గనయిడదు మనంబునందు 4 గాదిలిమి, తా 

చ. కలయిది దుష్ట మే యగును4గా యింక్ దీని విధంబు పెక్కుత్ర్ 

వలం దగు; నెప్పుడిట్టికల 4 బాగుగ యోజన చేయలేదు, క 

న్నులకును విందుగా నృపుం గ4నుంగొనయంగోరెద లోందలంప నా 

కలవియె గాని భీతి మడి 4 నాతుర పెట్టుచు నున్న దెంతేయుక్ొ. ౨౧౪ 2గ్రన్లైరి 

శా ' | క్రో. ౨౦౪ 

అటు వదితొమ్మినవ సర్గము సంపూర్ణము. 

౭0 =వ సర్లము, 

యుడు ఫరతుం డయోధ్యకుం బ్రాయాణమగుట. శ్రుశుం- 

. భరతుడు సఖునితో 4 స్వప్నవృతాంతంబుం జెప్పుచుండకా దూతీ4లప్పు డధిక 

విశ్రాంతిం గొనందగు 4 విపులాశ్వములతోడవచ్చి డాంటంగరాని 4 పరిఘం క్రి 

రమణీయ మైనట్టి + రాజగృహోభిఖ్య పురముం బ్ర వేశించి + ధరణిపతిని 

శీ తిపపు త్రుని “యుధాజిత్తు నెదుర్కొని వారి మన్ననలంది 4 భరతుకడకు 

శే, నరిగి పాదములకు మొక్కి 4 యతని ట్టు 
అనిరి; నీతోం బురోహితుం 4 డాత్త్మ్మకుశల 

మును దగం జెప్పుమునె మంత్రు4లును దనుతేమ 

శేమములం జెప్పుమనిరి యో + వీతిపతనయ!. ౨౪ ఏరప్రి0 

క. కాలము మించుచునున్నడి, యాలస్యంబేల కార్య4మది, యొక్కటి నీ 

పాలం బడియున్న దొనరుపం;గా లెమ్షా! రమ్మ వేగ 4 కదలుమ పురికి౯, 3 

తే. ఓవిశాలాకు! మేలైన 4 మూవసనము 

లాభరణరాజిం గై కొని + యాద్భతింద6 

చాతకును మేన మామకు 4 దగినరీతి 

"వేగ యిప్పింపుమా విను + విన్నపంబు, ర పన్ర్స్రిణ్లి 

నీ నీకు మాతానముసహూుం 4గడ్" శక 'యేశునకిచ్చు కానుక లెల్ల 4 నీవె యిరువడి 

a 3 కోట్లు విలువలనగి 4 కొనురారు, నీమేనమానుకుం బదికోట్ల 4 నుంచికాను 

ear 



కీర్రిశ ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

కలం దెచ్చినారము 4 కాన లోపంబనకీవె యొసంగవచ్చు 4 నింకననుచు. 
బలికి రంత సుహృృజ్ఞ$నుల కనుర కుణౌ భరతుండు కాన్క_ల 4 భవ్యముతిని 

తే, దీసికొని వారలకు నిచ్చి + తృ ప్రిమాజ 
నభిమతములై న యట్టి ద్ర+వ్యాదు లిచ్చి 
దూతలను దన్సి వారలథఉతో మదీయ 
జనకునకు వేనుమే కద 4 సంతతంబు. an 2580 

. శ్రీ రాముండు సౌమిత్రి యు, నారోగ్యము గట్లువారె 4 యతిశయమతి యా 

శ్రీ రామునికిం దల్లీ యు, నాతాథసుధర వే త్త + యె పూజ్యుయు నై. eu 
. ధరసరాయణా4క్రయునై న కొసల్య ప్రజల నెప్పుడు ధర్శశగథమునందె 
వర్తింపంగాం జేయు 4 వనితానుతల్లి క యారోగ్యభాగన్టింబు 4 నందియున్నె 
లక్షుణశ త్రు, ఘ్ను4లకు దల్సి ధర్మజ్ఞ యగు సుమిత్రా దేవి 4 యామయరహి 

తగ నున్నటి కదా 4 తనకార్యమే ముఖ్యమని తలంచుచు నుగ్గ4నునసు తీనర 
తె, కోపభూమీతయె యెసు 4 కోరి తనను 

శ్రాజ్జురాలుగ నెంచుచు 4 బరిఢవిల్లు న. ౧౧ 
చున్న నాతల్లి కై కేయి 4 యున్నది కద! 

౧m రా 

యామయము లేక నాకేమి 4 యనువదించె. ౧౦ 2ర్కిర్ 

ced 

ల్ో 

క, అని యెల్ల వారి కుశలం,బును నారసి తల్లి యేమొ 4 బుధగ ర ర్టింబా 
పని చేసియుంట దూతలు, చనుదెంచుటవలన నరసీ 4 స్వాంతమునందు౯్,. 

శే, అమృహాత్తుండు భరతుం డ+త్యాదరమునం 
బలీకె నమ్మాటల విని దూతలు వినీతు 
లగుచుం బురుషవతంసమౌా! 46 యనఘు! యెవరి 
కుశలమును గోరుదువొ వారు + కుళలులె సుమి!, ౧౧౪ 2ిగ్తి7 

ఆ. పద్మహ_స్త యగుచు + భాసిల్లు శ్రీ బేవి 
నిను వరించుచున్న $ దనిరి రాజె 

యగును భరతుం డనెడు 4 నాశయమున వారు 
తనదు వినుతి యనుచు 4 దలయె నతండు. ౧౨ ఇనత్రగ 

క, అనువుగ దూతలు భరతున, కని రరదముః బన్న6 బంపు 4 మనం చేకయభూ 
పునితో దూతలు నను రమ్మని తొందజ చేయువార 4 లని తెల్పి వెసకా, 

క, చనుబెంతునని వచింపుచుం జన మాతావముసహాని సన్ని 4€ధానమృనకు౯ సన్యా 
జని దూతల (డైైరణమున, జనకుని కడనుండి యిపుడె 4 సం చేశవాకుల్, ౧కే 

ఆ. నచ్చి పిలుచుచున్న4వారు నన్నిపుడేనుు దండ్రి ఇెంతకరుగం 4 దలంతు వారు. 

ననుం దలంతు రపుడె 4 చనుదెంతు మూకడ కనిన భరతునుడుల 4 నాలకించి.... 
క, ఆరఘువంళ్యుని శిరమును, మూరుకొనుచుం బత్కెను శుభ4ముల్ తగునుడులక 



అయోధ్యా కాండము = ౭20 సరము. న్కిగ్ 

వైరి నిషూదన! వత్సా', గారవమునం బోయి మరల 4 గడువడి రమ్మా!. ౧౬ 

క, సెలవిచ్చితి నీ వరుగ“, నల వై క్ర సుపుత్ర, వతియె 4 యగు నిను గనుట౯ా 

లలిశగుణా! తమంబును, దలిదం డు డ్రులతో డం జెప్పళ4దగు నీవింక౯. ౧౭ 2548 

mt మునికిం బురోహితునకిం,కను గల భూసురవరులకు 4 గడు విలుకాండైై 

తనరారు రామలత్షుణు, లను నీ శ్రావలకు నెను తమా ద్భతిం జెఫపుమా. ౧౮” 

చ. అని వచియించి శేకయధ రాధిపుండా డాతని కెంతొ సక్కతిం 

దనరయల6 జిత్ర, కంబళ విళతానము సాథధుముహాజినంబుల౯ 

ఘనకరుల౯ా “భనంబు నిడి 4 కై కకుమారుని సత్కరించి యా 

తనికి నురస్థృలో చిత సుత ప్ప పహీరణ ణఖృయభావషణంబులకా. ౧౯౪ ిస్శ్సీ్ 

, ఇచ్చెను సహస్రయున్త్వము, ముచ్చట హోడళశ తాశ్వ4ముల దడ్రన్యంబు౯ా 

"బెచ్చుగ నిడి సేవకులక్, సచ్చరితుల రాజభ క్రి 4 సొంద్ర్రుల నిచ్చె౯, ౨౦౪ 

mK 

ఆ, వారు సుగుణరాశి 4 వర్ణిలి నమ్మంగ ౧ వని శుభోక్తు కు లలరం 4 వత్కు మారు 

వెంట జనిరి; మజీియు 4 వేడుకే భరతుని, మేనమామ యతనిం + గానవచ్చి. 

తో . ఇంద్రశిరంబున + నెసంగు నిరావంతవమను కొంసయందు బుట్టిన వీయుం గన 

నందంబులై తగు 4 హా _స్టీవరంబుల, నీను తుల్ దగం శీ జెలి బరువు 

మోయంగ నలవడి 4 కాయముల్ జలన్సి స యున్నట్టి = జగాడిదలను 4 నధికవి త్త జ 

ము నొసంగా; నంతిపు+రిని బెంపంగాం బడి వ్యాఘ్ర వీరబలంబుశలలరుచుం శ 

తే, దంప్ప్ర లే యాయుధములుగం + దనర దీర 

కాయముల నొప్పియున్న కు4క్క_లను గాన 

గా నొసంగెను భరతుండు 4 గమనవేగ 

మునను వానికి. గనండయెన్టీ + ముదమునపుడు. ౨౮ 2545 

క, దూతలు త్యరపడుచుండటః, జేతము దుస్ప ఏష ్నభితిం + చెందుట. బురినే 

వో తగనిపనియ జరౌను, గా తస్పకయని యతండు 4 కలవల మందెకా. ౨౫ 

సీ హా హా స్యశ్వ సరయు 4 మైనట్టి స్వగృహము వెపలి పెద్దది యయి 4 విమలమైన 

జమార్లమున భశరతుండు శ్రీ నీ మంతుడు చని దానీగడచికాం+చెను సమాప 

మందలి రాశ్జేహ + మంత నాములిమంతుం డడ్డము "లేశ యా4యంతిపురము 

క త్రుఘ్నుతో? జొచ్చి+సత్వరముగ 6 దాత మేనమామను గొల్సి4మిగులు ప్రీ రీతి 

శే. నారి యాశిషముల నంది 1 వారబను'ప 

సరద మెక్కి ప్ర ప్రయాణమై 4 యరుగుచుండ 

మండలాకారచ కృ చోక ముల్ 4 గండు మిగుల 

నలరు రథముల “సహుశతం+బులను గొనుచు. ౨౮౪ 2550 

* ఖరాకా శునక్చోపాయనం ధదౌ-అని మూలము. 
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తే. వృషమభముల లొట్టియల నశ్వవితతి నరద 
ములకు. బూనిచి యతని భృ+త్యులు వెనుకొని 

చనిరి మహి తాత్తుండై న యా త్షైపతిసుతుం 

డంబజనకుండు సంపు సై 4న్టిములు గావు ౨౯౪ ిర్ర్ 1 

క, అనుజుండు తనవంటి సహోయనికరములు వెంటరాణగ 4 నపగతరిపుండై. 
ఘనసిద్ధుండు దివి వెడలెడు, ననువున గృహనీను వెడలె + నతి వేగమున౯. 50 

ఉబ్బదియన సర్షము సంపూర్ల ము 

౭౧ = వ సరము, 
౧ 

-ంధ్రుద్దు భరతు 6 డయోధ్య 6 జేరి తండ్తియింటికి( బోవుట, చుథిం- 

వీసవూలీిక :_ 

అంత నిమూ్స్ఫకువం+శాభినందను( డును గాంతిమంతుండును బ్రీ+చుంతుండు నగు 

భ రతుడాగోవాంబు4వదలి తూర్పున శేగి యందుసుదామాపొర్ట్రో్యయమునందనరు 

తటినిం గనుంగొని 4 దాంటి యద్దాని కవ్టలితట్టు దవ్వ్వనం 4 బరలి పొడవు 
గానున్న 'ప్లోదినిం 4 గడుభ క్రి సేవించి యద్దానిం దరియించి $ యవలం బళ్చి 

మూాభిముఖంబుగా 4 నరుగు శతద్రూూనదిని గాంచి దానిచెం+తను జెలంగు 

నట్టి యేలాధాన4నును (గ్రామమునకు జెంతను దాని దరియించి+తన దుమార్ల 

కష్టముల్ వొలంగింపం గా నెంచి యపరప పర్పటమిను గాామంబు4$రమ్యుతరముం 

జే యామో(దట 4 శిలల నాక రి ౦చు నానిలావవాయను 4 నమలనదిని 

దరియించి యాగ్నేయ/ధరణిని నున్నటి శల్యక_ర్హన మనణ4జను పురంబు 
గనుంగొని యాగ్నేయ+4నును పురమును జూచి పరిశుద్ధమతియుసత్యరతుయడాట 
నచ్చటినారల 4+యా రి వాసెడురీతిం బలుకుచు భూరిహర్వతనికాయ | 

మును దాటి యవ్వలం4జని చై చెత త్రరథనును వనమును గని సర4స్వతియు సింధు 

శె వలినియు నెందు$సంగమించునా యందు? జని ఏీరమ'త్సాఖర్టి$జ నపదముల 
కు కం త్రరభాగమం4+దున్న భారుండమ౯ వనమును ,జేరె నథవ్వులజవమున. 
బ్రవహించుచు౯- భూరి4 పర్వ తానృతమయి సంతేసంబుల నీయంథ4జాలి యలగు 

చున్న కుళంగాఖ్య 4 నొప్పెడు నదిం గని యమునాసమిపంబు4నందు దానిం 

దరియిం-ది భాస్క_రాశతపమున కలసిన సెన్యంబు వి విడియ నా+జ్ఞయొసలగంగ 

నందు సైన్యము దిగి + యశ్వమ్థులకు శృమమును బావి శీతవా+రిని దడుపుచు. 
విశ్రాంతి నొందించి 4 విమలోదకంబులి ౪ చారు న్నానముచేసి న్స్ థ్ధీ తజ్జలములం'. 

ద్రాగి గంతవస్థమౌా థీ స్థలము ని నిర్ణలమౌటం దత్చలిలంబుల. $ దగిన మంతం. op 

: : గె గాని; రంత మంగళలీలయు శ కుడా భరతుండు భో దృకుం4జరము నెక్కి... (. 



అయోధ్యాకాండము = ౭౧ సర్గము. క్ర్రి7 

మనుజసంచారంబుం4గనని యాపెనువనమును నాయువాకాళశ శ4మును నతిక్ర 
మించెడు గతిం దరిశయించి యంశేట నంశుధానపురంబు 2ెం4తను నుహాన్ 
దియగు నాభాగీర+థిని దాట రాకుంటం దాగపటపురికడం 4 బరంగు గంగ 
డరియింప సాధ్యమా + టరసి యప్వురి దానికయి _ప్రనీద్ధంబుగఒగ్రాలుచుంట 
నచ్చటిక్ం బోయి 4 యద్దాని నట దాటే కుటికోవీ కాస దిం 4 గోరి, గాం వేరి 
సబలుండై యానది 4 సరంగునం వరియించి ధిర వక్షన మన 4 వనరు గామ 
మును జేరి యట నుండి4చని తోరణగ్రామమునుగారేదిజశ్షీ ౯౩౦4+ బునకులపహోయి 

యందు జంబూ ప్రస్థశమను గ్రా గామమును దాటి యట నహాధంబను4నంనమైన 
గ్రామమునకు బోయు4రమణీ నువన మొందు డాని చెంకంజెలంగ4చానురా ప్రి 
వెసియించి వేకువ 4 ట్రాజ్యా ఖుండయి పోయి యుజ్ఞహో నాపురి $$ యుపవనంబు౭ 

దాను బ్ర 'వేళించి 4 దానిమందలి కదంచావనీజంబుల 4 నరసి యింక 
ర్వాజోల్ర జనపదరాజి స్వ దేశంబు కావున భయము తలేకయె శ్రమెంబు 
తొలంగించుకొనుచు మో4రలయక మెల్టంగాం జను దెండటంచు స్టోజనుల కెల్ల 
నాజ్ఞ వేయుచు వడి + నరుగు గుజ్జంబుల గట్టిన రథమెక్కి 4 కడువడిం జనె 
నంతట భరతుండా 4 చెంతనుండెడు సర్వతీర్థమకా పల్లి రా+తిరి వసించి 

యుత్ర్తానికానదిినొయ్యనం దరియించి యవ్వల బపాన్ధా4+హ్పాయముల్ "స్పం 
జరంగెడు నదులను $ బర్వుత చేశీయ గంధర్వముల నెక్కి 4 కడచి పోయి 

గంఫీరమా కుటి4కానది మెల్లగ వా న్తీష్ఫృష్టము నెక్కి 4+ యంత దాటి 

నరవర్యుండై నట్టి + భరతుడు లౌహీత్యమను నగరము చెంత 4 ఘనకవీవ 

తీనదినిం దాటి 4 దివ్యమై తగు నేకశసాలను౯ా గ్రామంపు + లీలం గాంచి 
స్థాణుమతినది 4 సరగున౦ దరియించి వినతాఖ్య నగరంబు4నను జెలంగు 

నట్టి గోమతినది 4 నాతండు తరియించి యశ్వుముల్ బడలిక4లంది యుంటః 

ననుచు గళింగ న4గరము చెంతం దగు సాలవనంబు విశ్రాంతి ఫొజుకుం 

గాం చేరి యటనల్సశ కాలం బెవసియించి వడింబోవందలంచిసూ 4 మ్యుండు వ యగీరిం 

జేరు తరుణమునం4 జేరె వైవస్వత మనునిరి,తేంబయి 4 ఘునతరంణు 
నగు నయోధ్యాపురి 4 నాకేడు స స్పరాత్రములు మాక్షంబునం+దగ వసించి 

యెనిమిదవదిన మం+ చేయ యోధ్యనుముందుం గనుపట్టు చుండంగ.+ గాంచి తనదు 

తే, సారథిం గాంచి పలికె నోశసారధీ ! ప 

విత్రములగు నుద్య్యానముల్ 4 వెలయ ఖ్యూతిం 

గన్న సితమ్బ త్రి తికయు వింతే 4 వన్నెలెసంగ 

నదిగొ కనబడుచున్నది + యతులరీతి ౧౯౪ 2గ్ర్క్రి 

క. సురుచిరశమాదియుతు ల,ధ్వరముల నొనరించి మిగుల 4 ధనవంతులు చె 
వ్ 

పరంగు మహీసురు లిట దు, స్తర వేదాంభోధిపార+సారజ్ఞులుగాకా. ౨౦ 255కీ 
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క 

క్, 

ర్ం 

ర్ం 

తనరారుచు నుందురు సు, మ్మనయము రాజర్ట్థి వర్యు థి లాదృతిం బాలిం 

ప నెగడుచుండును దీనిని గన నిందలి నరుల కిపుడు 4 గడుమోడంబుక్. ౭౦4 

కలిగన యటుగాం దోంపదు, నలుంగడలను మున్ను పురుష4నారీకృత ని 
స్తులనాదము తుములం బె, చెలంగుచునుంశు నిపువద్ది 4 చెన్రులం బడదు సూ], 

. మును మనుజు లెల్ల సాయంతనమున నుద్యానములకుం 4 దమి వచ్చి యట౯ 

మనమార( శ్రీడసల్పుచుల జనుదురు చీంకటులు గృమ్మ 4 సద్మములకుళ౯ా, 

వనవితతు లవ్వి యొకవిధ,మున వెలయుచునుండు. బ్రమద4మునం గాముకులె 
బ్లను రామి నేడ్చుచున్న వి,ధి నిష్పుడదూహింపన యం 4+ బెలియం జాలా ౨౩ 

. అడవిరీతి నగర 4 మగపడుచున్నది, నాకు నిపుడు; సార4ధీ! కలంత 
లు జొచ్చ మదిని 4 గడల మున్నరదంబు, లను గజూాళి నెక్క 4 లలితరీతి, 

. తురగముల నెక్కి చనువా, రరుదుగం బురిం జేరువార 4 లకటా యిపుడె 
న్వరు గానరారు కారణ, మరయంగాం దోంపదయ్యె + నాత్శను నాకుకా, ౨౮ 
విను ముద్యానంబులు తగ మును ఫలముల: దిని కిసలయథీముల మెక్కి ముదం 
బున బేనె ద్రాసి ము త్రతం ౫ గని తగు శుకశారికాది 4 కాండము అలరక్, 

. సొంపుగా. గనుపట్టుచు 4 సురత శేళి 

సల్ప వచ్చెడు కాముక 4జనుల కె కొల్లం 

బూలపందిరుల నొసంగి 4 పాలుచుచుండు 

నట్టి యెల దోంట లి తటి + నంద మెడలి. ౨౫౪ విక్ 

చ్యూతీపర్ల ములై యేడ్చెడు, గతిం దగు వృతీముల నాట్లు 4 గడల నిరానం 

దత నాకు గానంబడియెడుల గతమే మొ యబుంగరాదు4గా సూతవరా |! 

అరుణ్ డయ ముయ్యెడు నీ తరుణము నందై న జనులు 4 తమిలె బెంచుమృగో 
త్క_రము పకేశ్రులు మ త్తతం గరమనురాగమున ౬ జేయు 4 కలని స్వనముల్. 
వినరాకున్న వి; మును చందనాగరు సువాసనా తతత ధూఫములం 
గను పనమూానుడు వీచె పెడు గన నత డిపుడేల ) వీవణగా నూల్కొ_నండో. 

'కోరముఖనుబ వాయింసం, బరంలగెడు ఛరీమృదంగ 4 వరవీణాధీ 
కోరమృదునినడం బి తతి, విరతిం గనె నిట్టులౌట + వింతయు గాదే, ౨౯ 
కన ననిష్టసూచ$కములుం గ్ఫూరములునై 

వగల గల్ల జేయు 4 బహుఏిభాన 

శకునము లీవె పెక్కు4చందములం గన. 

బజెడు దాన మనసు 4 వగల గనియె. 309 బ్రిన్] 

. “కొరణమింత లేదు వెతథగల్లంగ నై నను నాదుచి త్త ము 

ట్టూరక యా ర్తి బొం చెడి న యో యెొట్టులై నను _నాదుబంధువుల్ 
1 కరముఖముల= చేతుల చేతను, కొయ్యాల చేతన, 



(గో 

యూ 

లే, 

అయోధ్యా కాండము = ౭౧ సర్లము, ర్ఫీకై 

వారక తెముముం గనెడు 4భంగియె దుర్గ భమంఛుం వోంచె నం 
బా రఘువీరుం డా రుడయి 4 యాత్తయు చెంతయు దలడిల౫౯,. 3౧౪ 

హం గు 

విక లేంద్రియుండై యివ్యూ,కుకులమహీతాళిచేశం 4 గొమరుగ ధక 

ప్రకటితమతిం బాలింప(గ, నకలంకఖ్యాతి వెలయు 4+ నష్పుకి జొచ్చె౯. 3౨౪ 

. దూరము నడుచుటచే వెత, జారిన తనయు త్రమకుల4ఘోటకములత్ోొ 
నారఘువీరు డ యోధ్యను, జేరె౯ా హృదయంబు కలతయ4జెందు చునుండ౯. 

. వై జయంత్ మనెడు 4 ద్వారమ్మునం బురి, నృపవ*ోణరుం డొంది+యెల్ల ద్వార 

పాలకులును లేచి 4 భనీవిజయముల, నడిగి వెంబడింప + నరి౫ నంత. 394 

. మనసొౌకచోటక౯ా నిలువమిం దనమనసునం గూర్చునట్టి + తత్పారథినిం 

గని పల్కె నచట భరతుం, డనుమానమున న్హానింగి 46 యాతురవడుచు౯, 

. ద్వారపాలకులను 4 దగురీకి మన్నించి, యనఫు! యన్వసిష్టుం + డాతురముగ( 

గారణంబు లేక 4 యీరీతిం బిలివింపు నేల? యళుభవార్హ 4+ యెమియొయని. 

"మనసున శంక దోంచెడిని + మావకళీలము దూలుచున్నయ 

ట్లనువుగC దోంచెంల బూర్షము న4రాధిపు లంతము నొందువేళ లం 

గనంయబడు నెట్ట గుర్తులు ఏిథకారముగాం దగునంచు పఏింటి మో 

కనంబడుచున్న విప్పుసవి 4 కన్నులకుకా గడు నాకు సారధీ !. 3౬౪ వ. 

ఇందు గృహస్థుల 4 గృవాములు సమ్మార్జనంబు చేయమిం బరు$వంబు గాంగ 

నగపడుచున్నవి 4 యవ్వానితలుపులుమూయంగాయిడ వేమి[మాయ యొకొ. 

యెందు జూచిన శ్రీవిహీనంబులై యున్న వెచ్చోట బలికర్శ4మే యొనర్చి 

నటుగాం గనంబడ 4 దక్కట! ధూపవాసన లెవ్వి వ్యాపింప 4 వనఘ! యందు 

నవరినిం జూచినను భు _క్ర్రియే యబజుంగ 

నట్లు కనంబడుచున్నవా 4 రమలశకాంతి 

హాడిన ముఖములు సాకు గ+న్బడియె సిరియు 

తొలంగినట్లుగ గృవాములు 4 తోలా నిపుడు. 3౯ 2555 

సురగ్భృహద్యారముల్ 4 సుమనూలికాశోభ నందకున్నవి వాని + ముందుభాగ 

ములు విసమ్మార్లన 4ములుగ నున్నవి పూజకులు పరివారకు 4 లలరకుంట 

చాడుగృహంబుల4 భంగి నున్నవి మును పిట్టులుండునె యెన్నణీదేనిం గనంగ 

చేవపూజలు యజ్ఞ+పావనస భ లును నిలిచి పోయినవి పూ4వులను నమ్ము 

జే, నంగడులయందు సత్పుమ౪హారములును 

భాసిలకయున్న విందలి4$వ ర్హకులును 

జింత లేక మనస్సులు థ్రీ స్థిరతీం దప 

మును జే: నిం 257 
గృయము పి క్రయమును చెయు 4 క్రమము మాని రం / 

* శే” అను అతవము గాయత్రి యా ఆనన ఫ్టాముం 



540 ఆం ధ్ర క్రీమెద్రామొాయణము 

క, ఎంచగ సంకోచము గని, రించుకయే మోములందు 4 నే శుభ కాంతుల్ 
మించన్రు మునుపటివల గా, న్చించరు కారణమి బేమొ + విధికృత మే మో, 

నీ, అవురాలయములం జై +త్యములనుండిన పషులతిదినముఖముల4నా _రినొగులు 
చున్నవి పురిమందు 4 నున్న స్ర్రీపురుషులు నులినగాత్రముల గ4న్నులనునిండ 
జలము స్రవింస దీ4నులయి చింతిల్లుచు. గృశియించీ కలవర4మేర్పడు ముఖ 
ముల నుంశుటం బురిశ4నలుంగడలంజూచు చున్నాడననిచెప్సి 4$యొ గంయురమునం 

కే, గానంబడు నవళకునాలళలి. 4 గని కలంగి 

దీనమానసుం డయి, సారధికిని గానం 
బడు గుజుతులను జూపుచుం 4 చార్జీ వెంద్రు, 

సౌధమున శే” ముంబేమి 4 జరగునొ యని. రర ప్రైగ్రగ్గర్ర 
అమరావతిని. బోలు4హాయ యోధ్యాపురమపుడు చత్వరములు4నాలయములు 
రాజమార్లములుని$ర్ణనము లై సంస్కారములు లేమిన రుణధూ+ళులను బ్రుంగు[చె 
ద్వారక వాటయం+ త్రములుగల్లి యునుండ నతండుదు॥ ఖా క్రాంతుం4+క గు భూంగాం 
నమ్మహాత్ముండు ము4న్నరయని యాలతుణముల న్రియముల+నన్ని చోట్ల 

త, బలునిథంబులం గని తలశవాంచి మనసు 

కలనరము నొంద దీనకం 4 గానువీంపం 
దండ్రి గృషామున శే” స4త్వరముగాల 
సారథియు. దో లె రథము విథవారపరత, ఈ౬; 2519 

డెబ్బదియొకటవ సర్షము సంపూర్ణము. 

ewe 

ఫ్ర 

౭౦ లా న సర్లము, 

_ంధుడా కైక భరతునితో జరగిన వృత్తాంతముం జెప్పి రాజ్యమును బూనుమనుట. శూరం 
క. జనకుని సౌధంబున నీజ, జనకుని గానకయె త్వరగ 4 జనని గృహమునుం 

గనం జని శై శేయిని జూచెను భరతుం; డంత నామె 4 చి త్రము వపొంగకా.౧ 

కో, పరచేశంబున కేగిన, వరతనయు(డు రా జూచి 4 వనితానుణి య 

బ్బురపడి దిగ్గున లేచెను, హీరణ్య్మయాసనమునుండి 4 యెంతేయు ప్రీతి౯. ౨ 
శే, ధర్మమతి భరతుండు గ4క ప్ర కాశ 

సంపదలనున్న తల్చిడా 4 సదనసమునకు. 

బోయి శుభజననీపడాం4భోజముబలను 

బట్టుకొని వంచనము చేసె4 భో కి ముజయ, 8 సెగ్న్ఏ 
కం ఆనారీమణ్ కీ ర్తినీ జూానుగ6 గనీనట్టి భారతుం 4 జయ్యనం జేరం 

గా నెమ్మి దిగిచి క"లగటు వాని౯ బంధించి *తొడల4వె నిడుకొనియ్లైక్షు3 



అయోధ్యాకాండము = ౭౨ సర్షము, ర్శ! 

'లే.శిరము మూర్కొని వార్హలం 4 జెప్పు మనుచు 
నడుగ మొదలిడె;: నాయనా! 4 యార్య నర్యుం 
డైన మాఫహావముహుుని యిల్లు 4 మాని యింత 

Co 

. దనుక గతియిం చెం గొ న్నిరా4ళత్రృములు వన, రం ప్పెన్ద4 

UA 

er 

రి 

చ 

శ jp 

. అరదము నెక్కి వేగముగ 4 నధ్వపరి శ్రమ మొండి నచ్చి శే 
వరతేన యాః! పథ, శృ వము + బల్వ్డీ. గబ్బ్దంగ లేచె? తొాతీయు౯' 

“రుణం జెలంగు మాతులుండు + గాఢనుఖంబుల. బొందావాశె సో 
దరుండును నీవు నెమ్మదిని + దాతగృహూంబున నుందునే కడా. ౬ తెన్వెన్ 

= వినువీంపు మెల్ల ణా రల, నన భరతుంపనియెం; చాత 4 యాశీస్స్పుల నేం 

గని బయలు వెడల నేంటికి జననీ' త్రోవను గతించె + సప్పావాంబుల్, ౭; 

. మాతామహుడు మేనశఉమావుయుం గుశళలులే 

"శేక్రయేంద్రుండు నాకు 4 గేరి యొసం౭గి 
నట్టి ధనంబు ర4ళ్నాదికంబుల. గొని 

వచ్చువావానములు 4 బంట్లు బడలి 

యుండుటచే దారి 4 నునిచి ముందుగ నేను 

వచ్చినాండను; రాజు4వాక్టములను 

గ 'నివచ్చినట్టి దూఖ4తనికరముము నన్ను. 

ద్వీర చేయ నిచటికి 4 వచ్చినాండ 
, నంజ! నావిన్నపమునకు ఉనరమెన 

FPR 

యు త్రరం వ్యంగా. దగ్గు 4 నున్నతేంబు 

" హానుముకొ శయనీయంబు 4 నైన నీదు. 

శయ్య పాడ్వడియెడి నాదో + జనకవిరతి. ౧౦౪ వదన? 

జనకుని జనులెల్ల ను బ్రీ.శీని గాంచక యుండునట్లు థీ తెల్లం ఇయ్యక 

మను జేశ్వరుం డిచ్చట, నో, జననీ' నివసించియుండు 4 జాలదినంబుల్. ౧౧౪ 

అని తలంచి తండ్రిం జూడంగను గోరిక నిచటి శేను + గడు వడి మాజుం 

జనుచెంచినాండ నిచ్చటం గనం జాలం దండ్రి నేమి 4 కారణమంబా!. ౧౨ 

జనకుని పాదపద్యములం 4 జక్క గొల్వ ననుస్కరింపం గో 

ర్కిని నిటు ప్ర శ్నచేసెవను + వేత్యధిపుండెటనుండు జ్యేష్టప 
త్నినిం గనంగోరి నొజనని 4 దివ్యగృవహాంబున నున్నవాండొ నా 
వని యల రాజసలోభ మున ¢ వి భ్రమను మొండొన చొట గ కయుకొ, ౧౩౫౪ 

apres mr Te th te whe రతా నా జలాత నాలాలు. సారులు ఈ మాతాతెతాంయండద ల. సాల 

1 శాన్య|ో౭_యం శయనీయ స్వే పర్యంకే హామభూషితః-ఆనిమూలము. శూన్య ః=పితే 
వీ జా కూ లి 

సూన్య్ష$, అని వ్యాఖ్య. దినిననుసరించిరో  "“జనకవిుంతేిి అని తెనియగింక యుడియెనని యెజుంగ6 



ర్? ఆంధ్ర క్రీమద్రా మాయణము 

జే, దారుణం బ వి యమునగ్ 4 తత్త్స్స)వృ త్తి తం 

బ్రియముగా వంచి రాజుప్ర 4వ త్తి తి నెటు6గ 

నట్ట తనయుని గాంచి యి/ట్లనియె; సర్వ 

భూతములు తప్పు శేగతిం 4 బొందుచుండు. ౧౮ వెర్] 

శే, యజ్ఞ ముల వేసి సాధుజ4నాళికి గతి 
యయి నుహోత్తుండు రా జేంద్రుం + డై నయట్రి 

సీదు జనకుండు తద్గతినిం గనె ననగ 

. భర్ష మతి సత్కు_లుండును 4 నిర్యలుండు. ౧౫౪ ల్రిస్9్ర2ి 

క, జనకునియెడ భక్ కిం దగు, నస ముండు భరతుండు వార్త $ నద్దాని ఏనం 

గనె వితృకోకబలంబున, మనము గలం వేగ పడియె 4 ముహిై పై నంత౯ా, 

లే, అమ్మహో భావువతుల ఏ4 ర్యాన్వితుండు 

“చచ్చినాండ, నయో! యని; వెచ్చనూర్చి 

దీన వాకర్టింబుం బలుకుచు 4 దెల్ల వోయి 

క్రములు విదుర్చుచుం ఒడె 4 క్షైతలమున., ౧౭ 594 

క, జనకుని మృతిశోకమువై , కొన దుకఖంచుచు మనంబు + కుందంగం దబ్బి 
బ్బున నిటు లేడ్చె శరన్నిళి, వనజూరిప్రభవిమల ది$వము వెలయుగతిక్, ౧౮౪ 

తే, మున్ను నాతండ్రి శయనించి + యున్నపాను 
ది ప్రకాశించుచుండె న4య్యుది యతండు 

నీయందు "లేమి గగనంబు 4 తోయజారి 

లేక వెలుంగని గతినున్నశదీ కరణిని. ౧౯౪ ' 296 

క, జలహీన సాగరము నృట్టులు సొంపును దూలుటం గ4డుంబాడయిన 

ట్టులు గనంబడుచున్నది యని, విలపించెను బావ్పజలము4 వెస బ్రవహి౦పళ్, 

. జయశొలురగు శూర4జనులందు మేటియా భరతుండు గొం తె త్రి|పరనుదు8ఖ 
పీడితుండ్రై యేడ్చి 4 వింతగ భాసిల్టువక్తంబుపై గుడ్డ + వై చుళొనుచుం 
నలవిలపడుచుంజె, 4 నిలబడియుండిన యమరసన్ని భు మద4హ స్తితుల్యు 

భరతునిం దనయునిం + బరశుధారాహత భూజ స్ప కాండంబు 4 వోలె నున్న 
ఆ. వాని లేవనె త్తి4 ఛాస్క_రశీతాంశు, సముని నతీసీ దుఠఖ4శరధివు గ్ను 6 

గాంచి పలికె నిట్లు; 4 మ్ఞాపతిపు త్ర! ము హోయశా! విచార 4 మందనేల, ౨౩ 

రొ 

జక, 'లేలెమ్మ కుమారా! యిల, వీలీల. బరుండియుంటడె 4 దిస్ప్సుడు నిన్నుం 

బోలు సభాపఫూజ్యులు స్పచ్చీలురు శోకింపరిద్ది 4 సిద్ధము సుమ్రా!, 26 2599 

క, మతిముంతా! నీమది స స్కత్క_9తున్రల దానముల మిగుల 4 రంజిలు కీ న్్ 

1 హా హతో నీతి కృపణాం దీనాం వాచ ముదీరయకా-అని మూలము. 

* సంత స్పదసి సమ్మత' 8 -అని మూలము, 



చ 

అయోధ్యా కాండము = ౭ సర్లము. ఫ్క్తీలి 

శ్ర్రుతివాకిములను వర్హిల్కు నతిశయరవికుచులు మండ4రా డ్రిపయిచలెకా, ౨౫% 

అనియె నతండు కొంతవడి 4 నా ర్తి విలాపము చేయుచుకా ధరకా 
- వనటను దూలుచుండియె యవార్యననోవ్యధ లెన్నియేని వె 

OK 

gir 

rd: 

క 
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చ, 

కొనంగ వచించెం దల్లిం గని; + మోణివిభుం డిటు విల్పునంపె రా 
మున కభిపే.కముం జరప 4 మోదమునొంచెనొ యంచు చెంచికి౯. ౨౬౪ 
తానే యజ్ఞము చేయం, గా నెంచెనొ యంచు. దలంచి 4 గాథ ప్రమడం 
బూని ప్రయాణంబయి యిపు, డేనిటకుకా నచ్చినా + నిట నిటు లయ్యె౯-. 

. ఆనాయూహాలు వూజిన, వే చేనుందు నిశ దండ్రి + నిటం జూడనినా 
మానసము పగులకున్నది, నేనేమనిచెప్పువాండ + నీకుం దలీ!. ౨౭ 264 ల ; 
అనవరతము ప్రియము నెస్కాకునుగూర్చుచు హితము జేయం+నోరుచుం దగునా 
జనకుండు మృతుండయ్యెను నా,తనిం గను భాగ్యంబు లేదు 4 తల్లీ! నాకు౯.. 

. ఏను రాకున్నప్పు 4 దడేవ్యాధిచేం దండ్రి మరణింపం చార రా4మ ప్ర భృతులు 

సంస్కారములు చేయం4+జాలు భాగ్యము. గాంచిరటు గానపుణ్యాత్శు(లై కివార 
లతిశయముగ ధన్యు 4 లగుదురు కీ _ర్థిచేం దనరారు భూపాల 4 తల్ల జుండు 
నే నిట వచ్చియున్నానని యెజుంగండు నిజమిది యెజుంగునే4ని జవమొప్ప 
నరుగుదెంచి వంచి 4 యాద్భతి నానిరృమును దగంగ* మూరు4కొనును గాడ 

పాపరహీ త కార్య4పరుండై న నాతండ్రి, ధూళి. జెనయగు నన్నుఉదుడుచుగా చె, 

. అతులసుఖస్పర్శం బె, యతని కరం బలరునట్టి + వా స్తమిపుడు పెం 
పు తగంగా నెటనున్నది, మతిదూ లెడు. జెప్పవమ్మ' 4 మానికేశీలా!. ౩౧ 4606 

. ఎవండు తండ్రియును బం+ధువు ్రాత నాకగ్యు నెవనికి డానుండ+ నేనగుదునా 
యక్షిష్టకర్ముండై +నట్టి యారామున కస్థ్యదాగమన మిశయ్య దనునంటె యలు శీ... అట ళీ 

తెలుపుమా! ధర్మ్యముల్ 4 లెలిసినయారున్టినకగు౫ ద జ్యేష్టుందెో్యయరయం దండ్రి 
కావునం దత్పాద4కనులంబులం బట్టుకొని వంవనముచేయం 4 గోరువాండ 

. నిపుడు గతి నాకు నాతండె 4 యిది నిజమ్ము 

ధర నిత్యుండు ధర్మ'వేశ శ్రయును సత్య 

సంధుండు దృఢ వ్రతుండును 4 సత్యేశె "ర్వుం 

డారుస్టండు నగు నాతం డ్రి 'య్ 4 మనుచు జెప్పెం 55 లైగ్రగ్రక 

నరపతి నన్నుం గూరిచి, నురణించెడు తజి న బెట్టి[మాట పలికెనో 

కర మద్దానికా విన న్మాతుర మొందుచు నున్నవాండం 4 దోడ్తోం జెపుమా. 

అన విని పుత్రు మానసము4నందు జెంంగేడు తాతమై త్రి మె 

అ నం దొలంగింప నెంచుచు నిశలాపతి *సవ్షతికాళివర్యుండై 

1 గతిభుతాం పఠ- ఆని మూలము. . 



కీ వుదావనాయణము 544 ఆం ధ్రశ్రీవుడ్రా 
తనరు మహాక్ముం డాతండు, నిశతాంతము హో! రసురాను, లతుణా, 

యనియును భామిజా! యనియు 4 నొ ర్ విలాపము. చేయుచుం జనక", ౨౬ 

క, తనయా! విను పరలోకం,బున శిసచు నిన్ను దలంప4మూాన (డు మజి నీ 

క 

జనకుండు పాశవశమా, ఘన నున/జవుట్లు, కాల4+గతి వె కొనల, 3౬42610 

సీతతో గూడి మరలి వచ్చినరఘు ప్ర 
పీరు రాముని నెవ్వరు 4 మారు లక్ష 
ణునీ గనుంసొనంగగలదొో పు4ణ్యులు 6 గు తాస్థు 

లట్టవార యటంచు నీ(ీయయ్య పలికె. 3౭4 2611 

. వురణకాలవుందు 4 మాట నిద్దాని నె, మందలించె చేటు 4 మాట లనండు 

నాంగ నన్నపట్టణంబున శే.శను, నాద్వితియవ్నార్త 4 నవ్రియంబు, కెలా 
వినుట౯ా మొగము వివణ్ణతం, గన ననటం గుండి వూరలం 4 గ కొను గని యి 

ట్లనియెం గాసల్యకు న త్యనుపమసంతోవ విచ్చు 4 నారాఘనుండుకా. 3౯ 
a i గ ద; తే. ధర్హ్యమతి తాను సీతను 4 దమ్మునిం దగ 

ax 

గూడి యచటికిం బోయి యు+న్నాండు చెపువు 

యిస్పు డన విని య ప్రియ 4 మే యనంగ? 

దగిన యామాటనుం, బ్రియ+ముగ (భ్రమించి. ఈం; 2614 

. జరగిన నృత్తాంతంబును, జరగిన యటులే వచింప 4 జాన తలంచి యా 
భరతున కనియెకా: దనయా!, ధరణీశకుమూరు. డనుజు 4శనరుణిం గొనుచుకా, 

నారచీరలు గట్టి దండ కకవనంబు 

నకు జనియె నంచు గక హ్యలికిన యంత 

స్వకులమునకు సదాచారపరతవలనం 
గలిగనట్టి మాహాత త స్టింబు6 4 దలంచి యతండు. ఈ౨4 2616 

. తనయన్న యీమితప్పును, గనంజూలక చేనీనాండొ $ కానలపాలై 

చనుట కొని యతనిడా చరి,తను దలంచుచు సందియమునం. $ ద  త్రేరపడుచులా, 

| భీత్తుండై. మణి యడి7నుు నోతల్లి! 'రాముండేమి 4 యురీఏసును సా 

మ్లోతేతీ హరింసండె గదు పాతక మేమేని చేయం బాల్చడండు గదాం ఈక 

- ధనికుండు దరిద్రు,. డెయఫఘుమును జేయనివాండు రానుఖమూ రి నిహకతుండై. 
తన ప్రాణంబులం గోల్చోోయెనె యిట్టి యఘంబుం జేయు నెటురాఘువుండుక౯. 

పరడారను గోరండు కద, ధరణీశ సుతుండు చెపువు 4 త్రల్లీ | చేవో 

త్క_ర శాఖాధ్యా్యాయిని వే, మరణము నొందించువాని 4 మాడ్కి రఘువరుకా, 
* భరతం ప్క పృతి త్వాం రాజాన స స్యృతీవాక్ కింతు రామమేప స రక్ స్వర నుగాత్ _అన్న 

వ్యాఖ్య ననుసరింఛి స మూపద్యపూర్వార్థము (వ్రాయ6బడినది, 



ద్ అయోధ్యా కాండము = ౭3 సర్లము, స్శ్షీర్ 

తే, దండకారణ్యమున శే థీ తండ్రి పంచె? 

ననుచు వెతం గుంది యడిగిన 4నామె చపల 

చి_త్రగావున మును రాజు4జేరి వరము 

లడుగుతజి నున్న వృత్తినే + యా శృయించి. ఈసి 9621 

. తనకృత్వ మెల్లం జెప్పం,గను దలంచుచు నున్న దున్న4కరణి నచింపం 

బనిం బూని పలికె నిట్లన్సి తనయుండు మహాత్తుం డట్లు + తనుం బ్రశ్నింపకా, 

లే, తాను బండితురాలని + తలంచుచుండు 

గావన౯ మూథురాలును 4 గాన సంత 

సమున గై కేయి చెప్పె నీ(సరణి రాము 

జే మహీసురువి త్రంబుళనేని గొనండు. ఈర వైగవ్లల్రి 

పీ ధనికునింగాని ని+స్వుని గాని యేపాసమును జేయనట్టి యే+మనుజులాని 
హింసింప లే దాతం 4 జెవరి భార్యను గాని కనులారం గనుంనొనంథగాం దలంవప: 

లేదు; కుమూరకా! 4 భూదయితుండు నీదు తండ్రి రాఘవునకు+ధా త్రి నాసలి 

యభిపే.కమును జేయ 4 నాదృతి నుండుట విని నీకు రాజ్యుమ4మృనియు, రాము 

ఆ. వనికి. బంపుమనియు 4 నరముల నీరెంటి, వేండితిని బ బ్రతిజ్ఞ 4 వెలయ? జేయు 

తనదువృ త్తి. బూని థా త్రీశుం డై నే, నడిగనట్లు జస +ననుంగుంగుజ !. 

చ. జనకుని యాజ్ఞ 6 బూని రఘుశన త్రము డింతిని గూడి తముతో 

వనముల కేగ సేద్యశము 4 ఛాసిల న నొప్పు మహీశ్వరురేడు ౨ రా 

మునిం బ్రీయపుత్రు,. గానక సముద్ర ముత" సరినచ్చు దు౭ఖఘముం 

గని యజ ముగ్నుండై మృతిని 4 గారం దవించుచు రామునెన్ను చుక్. ౫౧౪ 

ఆ, నీవు నిఖలరాజ+నీతుల చెణీంగిన, వాండవౌటం గొనుము + పార్థివత్వ 

మిపుడె నీకయి కద+యే నిదంతయు నిట్లు, చేసితిని గుమార: *జోతిని గొనుము, ! 

క, తనయా! కోకింపకుమా, మనమున సంతాపమంది 4 మ్రాన్పడకును నీ 
వును ఛైర్భ మూనుమా! ప్కత్తన మిది వశనుయ్యె నికుం + దనకుం దాచే. షు 

క, నిరుపద్రన మోారాజ్య్టీము, కరగతమ య్య నిట నీకుం 4 గాన వసిస్థా 3 

ద్యూరుమానుల శాస్త్రజ్ఞుల బరమాద్భతి బిల్వం బంచి + వారియను; వ్ 

క, జనకున కదీనసత్వున, కనువగు శాస్రుప్రకార + మతివేగమ నీ 

వొనరిచి సంస్కారమ్థులం దనయా! యభిపే.కమొందంశీదగు నూదమునక. 

డెబ్బది రెండన సర్లము సంపూర్ణము, 

జో 

25 వ సర్లము. 

డడ భరతుడు కైక నామేపించుట. శ్రుతం 

క, జనకుని మరణము (ఖ్రాతల, వనవాసము విన్నయంత 4 భరతుండు దు*ఖం 

1 అనుంగుంగుజ్ఞైఇది కైక కప్పటియుత్సాహము౬ దెలుపున ట్లుంచంబడియొ. 
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క్4గ ఆం ధ్రక్రీనుద్రామాయణము 

బునం దపీయించుచు బల్కె_న్కూ జనకుని. దత్సముని రామశచందుని నన్నకా, 

క. విడనాడి దూరగతభా,గుర్ణిడనయి శోకించునాకు ఇ నూహింపంగ నీ 
పుడమి యింక చేమిపనికో, తడయక విభుం జంపి శాముం4దాపసిగాంగకొ ౨౪ 

నీ, ఒనరించితివె దుఠఖ4థమున మింది దుష ఖమ్ముం గలించితి వె సుండు4కలలచు చుండ 

లవణంబునుం జల్లిన వడువునను నీవ్రు మొయనర్టాయము చేరుశ4మాపహ బృ్రళయ 

కాలోల్టితంబగు థీ 4 కడుదుస్టశ శ్రీయ ట్లరుగుదెంచితివె నా 4 యయ నిన్ను. 
గాశిటీనిడె నన్ని గా గిలించుకొనిన కరణి; చబుయునెణు ౦$గండుమహీశు 

డోపాపదర్శినీ! 4 యురీస్టశు జంపీతే కులపాంననీ! నాదు4కులము నిట్టి 

ఆ. గతిని బొంద౭జేసి 4 కడుమోహమున నిందు 
సుఖమా లేకయుండు4వొస్పు వెదకి 

యట్లు చేసితివి ధ4రాదీశుం డతియళశుం 

డధికసత్యసంధు.+4డౌ నతండు. ౫ 2682 

క నిను. బెండ్లియాడీ కద మొతిం గనియెకా దు౭ఖమున (బాగిల్కకందుచువినునా 

జనకుండ ధర ర్కవక్సలుం, డనుపషమగుణుం జంపి తేల 4+ యతేనిం బూన్మి౯. ౬ | 

క ఏటికి రాముని బురముం, దాంటించితి వకదవినుంజు 4 తాపసిగా ని 

ట్రేటికిం జేసితి వకరుణ, నోటక్క_రి! తల్లి వగుచు 4నొగి నీవిచటకా. ౭ 2684 

చే, బ్రదికి యుండుట 6 గాసల్య 4 పరవునియత 

యేన యాసుమి త్రయు సుళా4త్యంతశోక 

ములను గుందుట ఏ బ్రదుకరు 4 దలయక నొక్క 

వేళ yg తికిన వెతల జీ4వింత్ర్రు వారు. ౮ 2685 

క, గురువృ లి ~ తవ త్ యార్యుం, డ డురుధర్య విదుండు రాము 4 డొక్క తెజిగునా 

బరికించి గ్రల్లియంటె, క్క_రణి౯' వ శ్రిలునట్లు$గా వీయందులాొ. రెం వరకి 

క అనుపమశుశ్రవూపావృ, త్రి తిని బూనియె నడచుంగాచె 4 తెలియచె నీకుకా 
విను ముందుగ రాందగు న, ;య్యాన ర్థముల "నెఖుంగునట్టిశదయి గుణమణియె. 

స, అలరెడు నా 'పెదతల్లి యు, నలఘులస్దర. రమని 4 యతా్యదృతిచేం 
. జెలియలివలె నినులగనుం గద, తెలియక నీ కీ విధము ముదిళ దుష్టవతీ !. 
ఆ: అట్టి న్యాయబుద్ధి 4 కాత తృజుండగు బుద్ధి, వుంతు రానుచం,దు 4 మానిన త్తి త్రి 

yy 
వల్క_లముల? ట్రై + వనినుండం బంపీ పా , పొత్తురాల! వోకథీమండవెట్లు. ౧౧ 

&. రాము డపాపదర్శనుండు 4 రమ్యుయకోధనుం + డాత్మ వత ౨రూా 

భూమిని శూరవర్యుండయి 4 పొల్చెడువాండుగదా శే తలంప క్త 
లో జీరవసశనాంగునిగా నానరించి పంపితే 

శ మేమి ను హేతుం నందులకు + నింపుగ నీవుదిం దోంచె? నక్కటా!.౧౨ స 

ప్రవ చెను] శేనెట్టునరణి నడచు. 



అయోధ్యా కాండము = ౭5 సర్లము. రీణ్లీ! 

'వాండనో లుబ్బవ్"టం 'బా4పవుతి! నీకుం 

దెలినియు యుండదని మదిం4 దలంచువాండ. ౧౨౪ 2641 
క, కనుకచి రాజ్యము నాకుం, దనివారంగం గల్లుటకు మనంబున దలపో 

యని సీవు పూనుకొంటివి, ఘనమైన యన స్థమునకుం 4 గమ నింద్భమ; త, 

జక పురువవా్యాు/ల వారిరు,న్రరనుం జాడకయ భూమిం4టబూనుదు6 దాల్చక౯ 
వరశ_క్థ్ర యెద్ది గల్లుటం దరమే పాలింప నాకు 4 ధర్ర్యవిహీనా "౧౮ 2618 

ఆ. ఒక్క నాక. యా శృశయుయడు కాండతండు మ,హోబలుండు; భూత4లాధిపుండు 
మేరు వాత్తృవనముం 4 గోరికచే నా శ్ర్రృయించునట్టు లాశ్ర4యించు రాము. 

క, బలవంతుణడొట రాముం, డిలాధిపునశకై న నౌ శృ4యింపందగు వాల 

డలఘుభ్రంబునుూ మోవం, గల నృవభము పూనిమోయం+గల భౌరంబుకొ, 

తే, తరుణవత్సంబులై మోపం 4 దలంచినట్టు 
ప్రబలుండౌొ రాజుచే. దాల్బథబడిన రాజ్య 
భారమును దీని నేళ క్తి 4 బాలుండనగు 
నేను భరియింపంగలను! నీ4వే వచింపు. ౧౬ 646 

సీ గ్రహణధారణముఖాం4+గప్రయు క్రంబగుమతిబలంబుననుసా4మము మొ దలగు 
చతురుపాయంబుల 4 మ్మొ పతితనయుండ న"ొటను భూపాల 4+ నాదికముల 
యందు నాకొక వేళ4నలరు సామర్ల ర్థస్టింబు గలిగినం గొడుకునం+దలి ప్ర మోద 

మున నిమ్మహోనర్థ$మును జేసినట్టి 'ీవాంఛికమును' నే స$ఫలముగాలం 
కే, జేయనీయను వర్ణం" + చేయువాండ 

జననిపై బోలె శ్రీ రామ చంద్రు, నకును 
భ్ క్రపూర్వకదృష్టి నీ4 వె జెలరగ 

చేని పాపమనీషను 4 బూను నిన్ను. ౧౬ 

తే. ఏడువం గోరిక గలిగి య్మప్పుడు చెలంగు 
నతడు నీయందు నునిచిన 4+ యాదరమును 

బట్టి విడువంగం జాలక్ 4 యిట్టులున్న . 

వాండనో పాపదర్శినీ! 4 పాపచిత్త!. ౧౮. 2610 

క, అరయంగ సజ్జనవర్ణిత, చరితము విడనాడి తీవు + సరగున నస్క 
ద్వరవంశపూర్వవిలస, ద్ధరణళవినిందితాత్మ + తగ నెటు లబ్బిలా, ౧౮౪ 2649 

క, మొయీకులమున జ్యేష్టునిి కే యర్హము రాజ్య మిద్ది 4 మెప్పు డతనిశే 
'చేయుదుర భి పేకంబటు, "లే యాచారముగు నతని 4 మెల్ల సవాజులు౯. ౧౯౪ 

* అహంహి పురుషవ్యాఘా? వపళ్యకా రాములక్ష్యుణౌ, శేనక్ల కప పృఖభొవేన రాజ్యం రత్నీతు 

"ముర్సేా-ఎఅని మూలము. 1 అధనా మే భవే చ్చి ర్శ్యోగె శు స్టిదలేనవా-అనిమాలము. వ్యా 

లి అ నను వ ' ! శ ఖ్య్టిక ర్త ప్రాసినయర్థ్యము ననుసరించి యిది వ్రాయ బడీనదని యెజు60గందగు, 



అయోధ్యా కాండము = ౭3 సర్లము, ద్? 

వాండనో లుబ్బవొటం చా4పముతి! నీకుం 

“జెలినియు యేండదని మడి 4 దలంచయువాడ. ౧౨౪ 964 1 

క, కనుకనె రాజము నాకుం, దనివారంగం గల్లుటకు మనంబున డలపో 

యని సీవు పూనుకొంటివి ఘనమైన యనర్థమునకుం 4 గడు నింద్యమతి !, 
నర పురుషవ్యాఘు?ల వారిరువురనుం జూడకయె భూమిం+బూనుదు దాల్ప౯ 

వరళ క్రి యెద్ది గల్లుటం, దరమే పాొలింప నాకు 4 ధర్మ విహీ పూనా '. ౧౮ 2643 

ఆ, ఒక్క_నాకె యాశ్రశ యుండు కాండతండు మ,హోబలుండు; భూతీ4లాధిపుండు 

మేరు వాత్మవనముం 4 గోరికచే నా శ్కయించునట్టు లా శృశయించు రాము. 

క, బలవంతుటడొట రాముం, డీలాధిపునవై న నా శృ4యింపందగు వాం 

డలఘుభరంబును మోవం, గల నృవభము పూనిమోయ+గల భోరంబుకా, 

కే, తరుణవత్సేంబులె మోపం4 దలంచినట్లు 
చాల యం 

ప్రబలుండ్ రాజువేం దాల్పణబడిన రాజ్య 

భారమును దీని నేశ క్తి 4 బాలుండనగు 
చేను భరియింపంగలను? నీ4వే వచింపు. ౧౬ 2646 

Ey గ్ర ,హాణధారణముఖాం$గ ప్ర ఫయు కృంబగుమతిబలంబుననుసా4మము మొ దలగు 

చిఘురుపాయంబుల థీ మాపరేతనయుండ నౌటను భూపాల + నాదికముల 

యందు నాకొక వేళ (నలరు సామర్థ స్టింబు గలిగినం గొడుకునం+దలి ప్ర మోద 

మున నిమ్మహోనర్థశమును జేసినట్టి “సేవాంఛితమును' నే స4ఫలముగాలం 

తే, చేయనీయను వర్ణం" + చేయువాండ 

జననిపై బోలె శ్రీ రామ4చంద్రునకును 

ఖ్ క్రిపూర్వకదృష్సి 4వ . జెలరగ 

డేని పాపమనీపును 4 బూను నిన్ను. ౧౭౪ 

కే. విడునం గోరిక గలిగి య4ప్పుడు చెలంగు 

నతడు నీయందు నునిచిన 4 యాదరమును 

బట్టి విడువంగం జాలక 4 యిట్టులున్న : 

వాండనో పొపదర్శినీ ! 4 పాపచి త్రి త! ౧ర | 2648 

క, అరయంగ సజ్జనవర్షిత, చరితము విడనాడి తీవ్ర 4 సరగున నస్త 

ద్వరవంశపూర్వవిలస, ద్ధర లేళ వినింది తాత్య 4 తగ నెటు లబ, ౧౮౪ 2649 

క, మాయీాకులమున జ్వ్యేమ్టుని, "జేయ రము రాజ్య మిద్ది 4 మెప్పు డతనిశే 

చవేయుదుర ఖి'పే.కంబటు, "శే యాచారమగు నతని 4 యెల్ల సవాజులుక౯ా. ౧౯౪ 

* అవాంహీ పురుషవ్యాఘా) నపళ్యకా రామలక్షణా, కేనశ క్రిపృభొవేన రాజ్యం రక్నీతు 

_ ముత్సహేా=అని మోలము. 1 అథవా మే భవే చ్చి రోగ శు ద్ధిబలేనవా-అనిమా లము, వ్యా 

ఖ్యక్ర్త్ వ్రాసినయర్థృము ననుసరించి యిది వ్రాయయబడినదని మొజు యగందగుం 



ర్48 ఆం ధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము 

క. అనువ ర్తింతురు జ్యేష్టుని, మనమెతింగి సమాహి తాత 4 మండితులగుచు౯ 
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జననింద్భ చిత్తురాలా!, నునుజేక్వర ధర్మ మొక్క +వమాజును మదిలో౯. 

పరికించునట్టి స్వభావమే లేకుండునట్టి దానవనియు 4 నఖలరాజ 
వరులకనాదీగా + వచ్చు ననుల్లంఫఘ్యు “మగు సదాచారమిశీట్లనియు నెజుంగ 
నట్టి దానవనియు 4 నాత్శకు నాకిప్పు తోంయచున్నది శ్రద్ధ4తోం దలంప 
'జ్యేమ్టుండే రాజార్టిభి4ప క్ట కడై వెలయును గద యిద్ది సనుమియా4మ్లావిభులకు 

నందణికు నందు విఖ్యాతి థీ + నలరుచున్న 

యట్టి యివూకుకులజు'లై 4 యనురు రాజు 

లకు "విశేషించి యిద్ది యిళ4లం జెలంగు. 

గాడె ఏరల చరితవిఖ్యాతమె కన, ౨౨ బగ్రద్రిల్స 

ధర్శ్యం బె తమకు సంథతతరతు ణంబుగా గృహియించి వంశపళథరంపరాగ 
తనుగు చరి త్ ౦బుం4ద్యుజియింపక యె యాచరించువారలు కోద4యం చితముగ 
నట్టి వారలకు సథదాచారగర్వము నీవు వచ్చుటంజేసి 4 పోవసా గెం 
గద యస్త్యవన్వయ క్రముమిటులుండంగ నీవుపుట్టిన యింటి 4 భూవిభులును 
జ్యేషస్టతనయున కే యఖి? పేకకృ్ళృత్య 
"మొనరివెడు వాళు మహి తాత్తు 4 లురుతరయళు 
లట్టినారి వంశంబునం 4 బుట్టినట్లి 

నీక్తు నిటు లేల నింద్యవ+నీష నలిగ ౨౦ 2గ్రనీతి 

సీ, పాపనిశ్చయురాల4వై పరంగెడు నీదు వాంఛితమేను దీ4ర్పంగం దలయ 
ట్రాణాంతకరనుగు 4 వ్యసనము నీవు నా కిట్లు గల్లగం జేయ 4 నెంచి దాని 
మొనలు పెట్టితివి నీ4ముదిం గలదానిని 'జేయకుండుకు "కాక 4 పాయకిప పుడ 

నీకు ననిష్టంబు? నేం చేయం బూచెద' నిదిగొ యిప్పుడ చని 4 యందునున్న 
కే. స్వజనహితుం బాసరహి తుని $ ్రాతరాము 

నరస నుండే నురల్పద 4 నట్లు తచ్చ 

దీ ప్పతేజున కొతనికి 4 స్టీిమితనుతిని 
దాసభాతుడనై యుందోం 4 దత్పరతను, ౨౭ లీడర్ 
అనుచు ముహాత్తుండా భరతుం 4 డాజనయి శ్రీని నషి య్యా కుల్ 
మనవుగులంగం . బల్మి వగ 4 మానసమంతేయు ప్రయ్యలింప న 
య్యనఘుని రామునిం దలంచి 4 యది గుహాందగ్ను సింవామట్టు లా 
_ర్తనినద మొప్ప నేడ్చె రఘుశరామునినే స సృరియించుదుం గడుల. ౨౮ 2655 

తెబ్బదిమూండన సర్లము సంపూర్ణము, 

క. 

క్షే స్రెమళమతననిచ్చంతనన్చుతో, “సుస్థి తేనాంతరార్ష నా? ఆనిమూాలము. 



అయోధ్యా కాండము - ౭౪ సర్గము, 549 

౭ర = వ సరము, 
ళా 

రురు భరతుడు కై కను నిందించుట. చుశుం 
క, భరతుండిటు జనయి ప్రిని బరుపేతరభాషణములం శ బలికి యిపీ' యం 

చురుతరరోషము కొన, నురలం గై కేయి6 జాచి 4 మడి త త్రణజీలకా, ౧ 
సీ, ఓదుష్ట్రచారిణీ! 4 య్యా క్పూరముతి! సమంచితేధర ము౯ విడి(చితివిగాన 

నీతల్లి విధమున 4 నీవు “రాజ్య భ్రష్టురాలవు గమ్ము నీ4వేళ నన్నుం 
జచ్చిన వానింగా 4 స్వాంతంబునం 'డెంచి యేక్చ్బుచుండుము పృథి4పిశ్వరునకు 
మరణంబు వ్రీరఘు4వరునకు వనవాసమును సమానముగం జేసిన కోర 

త, వృదయను గడా ధరాధీశుణ4డేని పరమ 
ధార్షికుండు రాముడే రవం4తయును నిన్ను 
నిందచేసి రె? వీనుమింక్ + నీవె యీకు 

లము నశింపంగం జేసితి + వివుతేబుద్ది!. 94 9657 

చ, కనుక నె భ్రూణహత్యయును థీ గాఫతరాఘముం జేసినంతచా 
ఫఘనతరపాతకంబు నిను 4 గాటీయ పెళ్లై డు6 గాన నారకం 

బునకె చనంగ నీకుం దగుం $ బూజ్యము భ్రరృసమానలోకము౯ా 
గనుంగొనం జాలవింక నది 4 గల్లదు నీశెటుభంగి. జూచినకా. ౪ వగ్రిల్ 

కే, ఫఘోరకర్శంబునకుం బూని 4+ యారఘునరుC 

గానకుం బంపునంత యఈ4ఘంబు చేసి 
తీర్చి తివిగద! కై కేయి! 1 దీనివలన 
నపకృతీయు నాశయయ్యు నే4యంటివేని, ౮౪ పర్రరప 

తే, సర్వలోక ప్రియుండగు 4 సరసమతిని, శ్రాతనెడంబాసి యాతని 4 ప్రా,వులేమి 
భయము నాకును గె నీ(వలననై న, ఫలమిజే గాని రాజ్యలా4భంబు గాదు. 

క, నినుం బట్టి తండ్రి మృత్యువుం గనియెలా రాముండు చనియెం+గానకు; నాకుకా 
జననిందితేముగు నయశము, జననీ! నీవలన నిపుడు 4 సంప్రా వించె౯, ౬ 2661. 

తే, తల్లిడాపంబునక్ నాకు + దాపరించి, నట్టి యోళ్రు వా! ప్రూరమైనబుద్ధి 
గల్లి దుర్వ్భృ_త్తి యమరంగం 4 గాంతుం జంపి,నట్టి పాపమతీ! యింక నై న నీవు. 

క, నాతోడం బలుకోవలడిట్క, నీతఆి రాజై సక కాంత 4 యసలెలచా నీ 

వేతస్స్పున నామాటను, నీతనయుండనంచు. దలయ 4 నీకుం జనదునూ'. లై 

క. కులదూపి.ణివై తగు నీ వబనం గాసల్య వెతలం4బడ్లియె సుమిత్రా 
లలనయు. దక్కి_ననాజన్కనులు చుంఖము: గనిరి నేను4నుం గనినాడ౯. ౮ 

సీ ధర్మముఖ్యండయి 4 తగ మతిమంతుండా "కేకయభూపతి+క౯ జనించి. 
నట్టిదానవు గావు 4 నెట్టన నచ్చటం బుట్టి తత్కులమును + బూదిచేయ 

1 రాజ్యాద్భ శ స్వ=ఆనిమా లము. నీతల్లినలె నివు నడవులపాలు క మ్థనిఫోవము, 



ద్ర్0 ఆం ధ్ర క్రీమద్రామాయణము 

నెంచిన రాక్షసీ 4 వీను నిశ్సయ మిద్ది కావున సత్యోసం+కల్పు రాము 
నడవికిం బంపితి$వా దుకఖమున నాదు జనకుని. బరలోకశమునకు సాగ 

తే, నంవీతివి నీవ్రం వాపకా4ర్యం బ ముఖ్య 

మద్ది యొనరించినందుల4శకై న ఫలము 

నాకు6 ఛ్రా ప్రీంచె నేను జ4నకునిం జంపు 
కొని సహోదరుఅడంబచాయ 4 జనులు దిట్ట. ౧౦4 2665 

గ. జనవితతి క్రియుండ నైతిని నీవో యఫుముం జేసి 4 తీరెడు భావం 
బున నొప్పుదానవొటను, జనుదువు నరకమునకెన్ని 4 సరణులం గనిన౯ా, ౧౧ 

త్తే, ధర్శ్యనుతికి. గాసల్యకుం 4 దనయవిరహ 
మును గలుగంజేసి యేలోకథమును గనెదవొ 
దుష్టురాలా! సమస్తబం+4ధువుల కా శే 

యుండనీ ప పరిళుద్ధసద్పర్త రశీనుండని రాము. ౧౨ 2667 

క, కనం జాల చుక జ్యేష్టుని నాకుం దండ్రితోలె 4 శుభదుండని నీ 
మనమున నొకమా ఖై నను, బెనుపాపమె నీదు చి త్తథవృ త్తియగు. జుమో!.౧కి 

స. తనయుండు జననివ క్రగళ నతఃకుశ్నీ పాదంబులను నాసి4కాదులై న 

ప్రత్యంగములను సం భవనుందుట యెగాక ప్రత్యగాత్మ క సదాశవాసమునయి 
యనురాగ సంస్థాన  4మునగ్గు హృదయమున నుండియు. బుట్టిన 4 ట్రాప్పువాండు 

కనుకనే యండీణి4కం'కును దల్లి కిం దనయుం౦డు వ్రియతముం 4 డనంగంబరలయ 

శే. బంధున్రల్ శీ యులగుదురు 4  బహుళధర్ల 

ముల నెతటింగి దేవతల సత్క్భశతులను బడసీ 

ఖ్యాతిగను కానుభేను వొక్క పుడు మున్ను 
వృహభ యుగళంబు గాంచెను 4 బృథివియందు, ౧౮౪ 2669 

క. తేనకులమున జనియించుటల దనయులునై వాలము మోసి4ఢరదున్ను చు మూ 
ర్భృను బొందియున్న వానిని, గనె నవి నుభధ్యావ్నాము దనుక ౯ హలభరముక 

ఆ. మోసీ దున్ని బడలి 4 మూార్ఫిల్లుటం గాంచి 

పుత్రదుగఖమునను 4 బొగిలి బాప్పు 
జలసమాకులాలీ 4 జలజాతయగుచు రో 
దనము వేసె నట్టి 4 తరుణమందు, ౧౬ 9671 

క, దానికీ గ్రిందుగ విబుధవి,తానాధిపు. డింద్రు, డేటరొ 4 తాం జనుచుండం 
త నతని తనువు సోంకెను, దానికనుల నీళ్ళు విరదు+తలిగా నంతకొం ౧౬:౪ 2612; 

క . నురుచిరగంథమునై యా కరణీం వద్చాష్పసలిల4కణములు పడగా 

_నురపతి పావనసురభియె, కొఠముకొ దుగఖంచె ననుచు 4 గ్రుహియించె నుదికొః 

అ 



అయోధ్యా కాండము =౭ర సరము, ర్ల్ 1 ద ళు 

స్కీ నాలుగుప్రక్క_ల 4 నాకాధిపతిచూచి యాకసంబున దీన4యె కరం 
వెతలంగరదుచుం బలు+విధముల చేడ్చుచు నున్న యాసురభిని థీ నొకటంగాంచి 
నజ్రపాణియగుచు 4 వాసవుం డార్థిని. గుందు యశస్విని + నోర్కె లొసంగు 
నాకాను భేనువు థీ నవి్వధినుండంగ నుద్విగ్నుండై. కరీయుగము మోడి డి 

తే, పలికె నీరీతి మావారి+వలన నీకు, 'బెనుభయము గల్ల లేదుగా 4 వెతలయడియె 
డేల? నీవిట్టులందణీ + మేలు కోరు, దానవుగదా వచింపుమా! 4 మానకింక, 

క, అని నుతిమంతు(డు సురపతి, యనుకంపం బల్కినట్టి $ యప్పలుకులకుకా 
మనమలర వాగ్విశారదుం డనందగు నింద్రునకు ఫీర4మమొ యా వనియెకా. 

క, అనఘా! యిట్టి యమంగళ, మనునది శేషండుంగాక 1 యమరసమూవాం 
బున నెవరివలనను౯ భయ, మనునదియే కల్లదెప్పుడై న సు శేశా. 

క, తనయులు కష్టావస్థం, గనుచుండుట ధరణియందు. 4 గాంచికి దానం 

గనియెద శోకము కెలిపెద, వినుమా కర్త కుండు పూన్కి 4 వివిధవిధములకా. 
క, వీడించుచుండంగాం బె, వేండివెలుయు నాతపన్సు 4 వెలయంగ దానా 

వాడి కృళించుచు వెతలం, గూడిన నాయీ కుమార్మకులకు వగచెదకా. ౨౪ 

క, ఈయిద్దణు పుట్టిరి నా,కాయమ్ముననుండి యష్టు 4 కావున బరువు౯ 

మోయ జాలక వీడితు, ల యా_ర్టీని బొగులుచుంట 4 నాత్మ (౧ దపింతు౯ాం 

౨౨౦ 

క, తనయునకు సమముగా బ్రయుం డనందగు వాంజెవ్పుండు గలం ఖీ % డవనినిజంబం 

చును బల్కెం బెక్కు -వేలసు, తనయులు లోకముననిండం4దాం గనియందు౯. 

శే, కొడుకు లిద్దజు కష్టముల్ 4 గుడుచువార 
లని తపించుచు 'నేడ్చు న4యా్యావు చ ర్యం 

గాంచంగాం బు త్ర కునికంకు 4 నెంచ నధికుం | 

డితరుండెవ్వండు జని 4 యింద్రు,. డెంచె. ౨౬ 2681 ; 

వీ అసవుకీలంబున 4 నలరి నమ్ఫుద్ధిచే దనరి శాళ్వత సుగుశణనికరమున 

నొప్పి సృజింపంగ 4 నూహీం'వినంత నె యద్దానిం జేయు శ _క్షతిశయమున 

నమరిన యా నిర్ణ(రార్చిత ధేనువు భామి నీపుతుషస్వ ' + భావమైన 

వ్యాపారమున చ్చ్వా పొరమును గోరి వేన వేలుగం దాను 4 సూనులంని 

కే, ఫరయగునది యయ్యు నాత్మ్మజ4ద్వయము వెత? 6 

బడుటలోనీి యేడ్చుచున్నబె 4 పరమసుగుణ 

ఖనియయిన రామచంద్రు నొ4క్కసుతుం గనిన. 

యట్టి కౌసల్యసుతుం బాసి 4 యడలకున్నె? ౨౮ బగ్రప్రల్లి 

క అది "ఇప్పవలెనె చేటుగ, సుదతీనుణి నామె విగత+సుత నొనరిచితీ 

 వదయకం గావనం గై కా, యిది వినుమా! వెతలంగందువివాపరములలోక్, 



ర్ద్లి ఆంధ్ర కృీమద్రా వమూయణము 

క, సాయన్నను రాముని నా, నాయన నీరీతిం బూజ4నముల6 దనుపుచుక' 
“వే యశము వర్ధిలం గాం, జేయుదు నే నింకమింద 4 సిద్ధమిది సుమో!. 30 

క, “విను పూజావిధి. జెసప్పెద, వనికిం జని రాము మహితీ4బలుం గాసల్యా 
తనయుని దో డెచ్చెన నాతని మాటు మునినిపే.విథతము వని జొ త్రుకా, 

స పాపసంకల్పురాల! యూ ఖీ వారు లెల్ల 

నృశ్రు,కంఠంబులకా నన్ను 4 నా_ర్టిం జూడ 

నిట్లు నీవొనరించిన 4 యిమ్మహోఘ 

మును భఛొరించుచు నుండంగథలనె పురమున. 3౨ 2656 
సై, అగ్నియందై న. బడు దండళ కాటవికిని 

జను నుటులు కాకయున్న గొం4తున కుం ద్రాడుం 
గట్టుకొని మృతి బొందు మిం+క నివి త్స్ప 
వేటు గతిలేదు చూడం చా4వీవగు నీకు, 33 2687 

క, నేనో సత్య పరా క్రముండెౌ నాయన్నరషురాము 4 డననిం బొందం 
గా నపగతపాపుండనై , సొనిశ్చయనిద్ధిని౯ మ4నంబున 6 గాంతుళా, 3౪౮౪ 9688 

చ, అని వచియించి యాతడు మ4హా త్తరకోపమునొంది యూర్పుల౯ొ 
ఘనముగం బుచ్చుచులా భూజగ+కల్పుండుగాం గనుపట్టి యంతట౯ 
వనమున. దోమరాంకుళవి+ బాధితమై ఫఘనగ_ర్రపాతముం 
గను గ జముట్లు నేలంబడి 4 మై పలిప్పుత్రుడు రక్తనేత్రుండై. 3% 9689 

"లే. అంబరమువీక నాభ ర4ణంబు లెల్ల, నవనిపై. బక నుత్సవ4 మైన నెనుక 
తమను (ద్రెల్లెడు నిందృధ్వ$జంబురీతి, నవనినుండెం బరంతపు4కౌ భరతుడు. 

డబ్బదినాలుగ న సర్లము సంపూర్ణ ము, 

2౫% న వ సర్షము, 

-ంర్టైుర్లూ భరత శ తుఘ్బులు కౌసల్య ను జూడంబోన్రట. శుఢుం- 

శా, ఎంతో సేపటి శెట్టా 'తెల్విటని యిం+కేమందునం చశ్రుసం 
_ఆొ,ంతాముండయి పిర్యవంతుండగు నా+త్తైనాథపు క్రుండు న 
త్యంతంబు౯ వెతంబొంది *దీనయగుచుం 4 దానున్న కై కకా గ్రుధా 
స్పాంతుండై కని *మంత్రు లెల్ల వినంగాం 4 బల్కై౯ గఠోరో కులకా. ౧౪ 

ఉ. కోరలేదు రాజ్యమును 4 గోర్కినొకప్పుడు, నేను 'రాజ్యుముం 
జేర యోజనల్ జనని+చెంత నొకప్పుడు సేయ లేదు త 

1. విను వూజావిధిం జెప్పెద - అనునది “భా, తురపచితిమాహి అను వ్యాఖ్యకు 'చెను6ంగని 
యెజుంగనలయు. 2 దీనా ముద్యిత్యు నూతేరవ్-అని మూలము. వెఫసరతొగమనమును విని యచ్చటికి 
సుమం త్రాదుల్లు నచ్చికనుట వ్యాఖ్యా నాఫ్మ ప్రాయమని తెలియ దగు, 

bana 
hie 0 

hk 



( 

, భాంతములు గావని యలటుంగంధగు, ఇ 

అయోధ్యాకాండము = 2౫ సర్గము, ర్ర్క్రీ 

దద్చూరమణు౦డు రాజ్యరమ్య 4 బొం'దెడు నట్టుగ నన్నుం జేయగా 
సారవిచార మేకరణి4సల్పెనొా డాని నెజుంగ నేమియుకొ, ౨ 2692 

చ, అనుజునితోడ దూరమగు+నట్టి యొకానొక దేశమందు నుం 
టను దవో యెటుంగుదుర్మటకా వసియించుటయే మహాక్తుండె 

తీనరెను రామచం ద్రు నకు 4 దాగుణకాననవాస ముబ్బుటలో —- 

మనమున నేశెటుంగ నొక్కమాటును నిశ్చయ మిద్ది చెప్పెద౯. ౩ 2698 

క. సీతకు లత్మణునకు నే, రీతి వనవాసమబ్బె 4 రీతిం దానికా 

జేతస్ఫున నేం 'దెలియను, నీతల్లి యె కారణనుగు + నిన్నిటి కిచటకా. ఈ 2694 

చ, అని మహి తాత్ముకా భరతుం 4 డా వీలాపమువేయుచుండ. ద 

త్స ప్రనమును రాముమాత విని 4 సాధ్వి సుమిత్రను గాంచి యిట్లను; 

వినును బె (కూ,రకృత్యమును + వింతగం జేసిన కై కపుత్రు, ని 

సనమును, వచ్చినాండతండు 4 వాండు తలంపంగ దీర్భ దర్శియా! ౫4 2695 

క, కనుగొన గోరెద నాతని, ననుచు౯ న్యథ వన్నె మాజీ + యతిమలినాంగం 

బునం జిక్కియున్నరాముని, జనని సుమిత్ర, కును జెప్పి 4 చయ్యన *1వడంశె౯ా, 

తే. వడవడవణంకుచు!" దన4+స్వాంత మ్తై 

సౌొమ్మసిల్లంగం దా బయ4నమ్లు వేసె 

నపుడు క త్రుఘ్నుతొ్డ రా4మానుజుండు 

చనియెం గాసల్యయింటికి 4 సత్వరముగ, ౮ 26917 

సీ, భరతేశ శత్రుఘ్నులు 4 పరమదు॥ఖా యె శీతివె నిం బడి నష్ట చేకనయయి 

విలపించు నమ్మన 4స్విని నార్యం గాసల్యం గని చేరంబోయి దురథఖమునంగుంది 

యెడ్చుచు నాభ్రాత 4 లిద్దజు కాంగిటం బొదిగి రా కౌసల్య 4 పౌగులుచుండీ 

భరతుని గని యిట్టు(పల్కె_ రాజ్యముంగోరిత త్పా? క్తికై ముది4దాపమొందు 

ఆ. నీకు రాజ్యమిదిగొ + నివ్యంటకంబయి, కైకదైన (ఈూరళ4కర్మమునను 

శీస్తుకాలముననె 4 సిద్ధించే నక్కటా!, (శూరకృత్యము గనం + గోరు కక, 

క శ్రీరాముని నా, ప్రియసుతు?, జీరాంబరముల 
ధరింప 4 జేసి యెలమిళ్ . 

ూ/రారణనగ్టములం దగల జేరం జేసె నింక ఫలము 4 చెప్పుము దాన, 

క, ఈపనిచేయకయుండియు, నీపగిదిక రాజసు మొంద $ చేల దగదొ! న 

న్నేపగిదినై న నటవికి, 2-వే పంపం దగును నృపతే 4 వెలయుటకతనకా, ౧౨౪ 

క, కనకవముయాంగుండు సుయశేం, బున. దనరెడు నాసుతుండు4పొదలు నెచటన 

వ్వనికి౯ ననుం బంపందగు, నిను నేనె సుమిశ్రుంగాడి 4 వెడ లెద వనికీక్,. 

wr 

1 జేపమానా-అనిమాలము రానువిషయకదుగిఖుమునను, కై కవలనిభయమునశుు ముందేమి 

( తయన సము, 2 వే-వేగ-ఆనునివి (దు 

భరతునివలనం జేటు వాటిబ్లునో యనువిచారమునను సడంకెనని భె" నివ్ [ద్ర 

స్పటివారిలో గాందణు ద్రులౌంశేము లనుచున్నారుం , 

10 
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జి 
జతే, దశరథేశుని యగ్ని హో గశ్రములం దనువు 
వారక గ్రహించి సుఖముగం 4 జేరంటోదప. 
దనయుః డున్నట్టి వోటికిం 4 దకయ కిస్పుజె 

యనుచు భరతునకధిపు బే4వాంబునందు. ౧౪౮ 270 
క, ఏమే నధికారము లే, చేమాడిం౦ గనిన నంచు 4 నీయర్థమ్ముక 

దా మనసులోన దలంచుచు, నీమాడ్కి_౦ బల్క్. మజీయు + నిట్లని పల్కె_కా, 

క. పురుమన్యాస్రము రాముం, డరణ్యముల నెందు దపము  నతినిష్టం జే 
యు రలి6 గని యున్నవాయో, భారతా! నీవై నం జేర్పు 4 వని నద్దానికా, ౧౫ 

ర, వితతం బై థానస్టిసమం,చిత మై వా స్ప ఏ కప్టరభథవి*చి త్రతరం బై 
యతిశయమగు నీరాజ్యము, పాతముగం గై శేయి నీకు 4 నిప్పించేం జుమా!. 

వు, అనీ యీూలాటి కళోర వాక్యతతి నాశయాసంబునక౯ొ దూల గా 

విని యేపాహమెటుంగకుండుటను వే జే దుగఖ వా రావళికా 
వినుట ౯ దుగఖతుండై న వాంచనట నూ త్తవణాగృంబు "సూ 

చిని నొక్కంబడినట్టు లప్పులుకులకా 4 జితమ్ము కోవీల్ల గక. ౧౭ 270¢ 

క, మనమున నేమియు. దోంపమిం, జని యల కాసల్యపాద4+సర సిజముల్బపె 
వనటం బొందుచు. బడి *చే,తన తప్పుట నశ్లై యుండి +. తనకుం దానే. 

తే, తెలివి వచ్చుటచే నంతం 4 ఇప్పిఆిలి 
బవహాంఏధంబుల నేడ్చు నప్పావనముతిం 

గాంచి కై మోడ్పు నుదుటం గ్నీ4లించి యా 6. 
బలికె నిట్లని తల్లితో 4 వ్యసనవడుచు. ౧౯ 2703 

శే, ఆర్య! రామునియందు నాథీకధికభ కీ 
వ్రీతియును గల్లుకొజటుంగ వే 4 యాతతి నభి 
సేకమును చేచెబుంగనేం 4 చేయు నేసి 

పాపము నిలేకేల నిందించె + దీ బ్రనిదిని, ౨౦ 2709 

ఇఢుథ్రు భరతుడు శవధములు చేయుట. శుశుం 

చ. వనమునకుకా రఘూ త్తము(డు శ పండితవరుష్టండు సత్యసంధతం 
దననెడువాండు పోవంగ నెళదకా దగ నెవుండు సమ్మతించెనో 
జనని! యతేండు దేశికుని + సన్నిధి సదిగ్టధి నేర్చినటి బు 

స ద్ధిని దగువాండు గాక కుమశతిం దగువాం డగులాక యెప్పుడు౯. ౨౧ 2110 
గా 

స్ ఇందు నగ్నిహో తే ము పెద్దభార్య యధీనమున నుండందగినది. భరతునితో గాసల్య 
సంస్కా-రముకూడ నీవు తండ్రికిం జేయ లాహాడదని చెపూట కై కసంబంధముచే భరతుండుగూడం 

చాపాక్షుణడే యగునని నూచించుట కని తెలియన, 1 సూచిని=నూదితో. 2 చేతన (ఇది యాకా 
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, అయోధ్యా కాండము ఎ రఫీ సర్గము, క్దీరీ 

ఎవడు రాముడు వని క్షే 
చేవకుండును; సరవనీరుహూమి 

tie సమ్మతి నొంచె నాతే(డెంతేయు నీచజాతులకును 
తున కభిముఖుడె మూత్ర 4మటు పురీవ 

మును విడిచిన వాండు.6;4 *దనప దొ వ 
ఒడు6;4 దనపడంబుననాన్ర నిదురించుచుండందథీ న్నినదురాత్ముం డునగుం గాక; యెవండు+మనమున రాముని వనవాసమున-కా దృళతినిగను త్తే, డాత్తభృత్యుని చే, జెద్దళదై న పని ఎ నత 

జక్క_6 జేయిం చుకొని భృతి 4 సరిగ నియ్య 
 కతని కహ్టంబు వ్యర్ణమా 4నట్టు చేయు 

భర్తకగు పాపముం బొందు 6 బలు,_ తేల, ౨౨ 9711 

csr . మునుజులనెల్లను 4 దన పుత్రకులభంగి మనుచు పతికి ద్రోవా+మును నొనరుచు 
వానికి గల్లు పాశపము గల్లుంగాక; వడ్భాగము కప్పము 4దాం గొని మను 
జాలం గావకుండు రా4జునకుం గ వ్రెడునట్టి యఘము గల్లుంగాక; (యజ్ఞ మందు 
సాధు వృతోపవా(4సములం జేసెడు బుత్విజులకు దఖ్నీణ లియ్యశ4గలనటంచు 

తే, శపథమును జేసి కార్యంబు 4 జరగిన తరు 
వాత లేదని చెప్పెడు 4 వానిఫొదవు ॥ 
నఫఘుము గలుగును గాక; యో4యంబ! రాము. 
డడవి కేగుట శెంచిన 4 యతని కిప్తుడ, ౨౬ వై 

క, కరిహాయరథ సంకులమై, శరవితతుల నాకులమగు 4 సవురంబున చే 
పురుషుండు వీరధర్మ్య, స్ఫురణము విడి పాటు నతని + బోలు నితడు నూ!. 

మ మలరఠిమంతుండగు చేశికుండు. వరసూక్మస్సారతౌత్ప్సర్యసం 
యుత వేదాంతరహస్య ళా. సము (శ్రృమంబొప్పంగ బోధింప నిం 
దితచి త్తంబున దానిమా నెడు కుబు4ద్ధింబోలు, నేవాండు రా. 
ట్పుతుం డిస్పట్టునం గానకుం జన దలం4చుకా వాండు నిక్కంబుగక ౨౮ 

సీ ఎవండు రాముండు వని4 కేగందలంచునో యతనికింబ్బ థుల బా4హ్వాంసుండగుచుం 

జంద్రార్కతుల్య లే+జస్కుండై. 'రాజ్టంబు6 గైకొని చేరోల4గమున 

సింహాసనంబునం 4 జేరిన శ్రీరామచంద్రుని. గను నద్భృశీష్టంబు గలుగ 
కుండునుగాక; యె4వ్వండుపాయసమును నుజితిలాన్నముఖాగ4మాం సగుడము 

"కే, లను బితరలకు బేవత4లకు నతిథుల 
కును సమర్ప్చణముం జేయంథీగోరకె తను 

వ్యర్థముగ నిర్ణయుండయి 4 వరుస దినెడు B 

వానికిం గల్లునట్టి పా+పంబు గలుగు. ౨౯౪ | 215 

క్, తలిదండ్రులు లోనగు పెద్దల నవమానించినట్టి $ దారుణపాషం 

బులం బొందు 'రామునిం గ్యానల శేగం దలంచునట్టి నరుడు జననిరో !, శం 

1 తనపదంబునజక ట్టిబేయుస్థలమున, Er న 



రరర 

వీసవూ లీక: 

అడవికి రాఘన్రం 4+ డరుగుట కవ్వాండు సమ్మతించునొ యట్టి 4 జనుండు ఛేను 

వుల6 బాదమున6 దన్ను 4 బుద్ధిహీనునివంటి వాడును, చానయి+స్వగురువులను 

నిందం జేసినయట్టి 4 నీచసముండును, * న్నీ్ణులకుం జెడ్డథచేయం దలంచి [న 
నట్టివాండు నగుంగా;4కంబనో మజ యును దీ తోడం బ్రి మువుద్రు4డనునయము 

విశ్వ్వాసమున నొక్క 4 విషమాసవాదంబు చేకోతంబున జెప్ప + నేర్పడంగ 
దానిని వెలిపుచ్చు 4 దారుణకర్తునివంటివాండగు; మతి 4 పరులుచేయు 

నుపకారమునకు. బ్రశ4త్యుపకృతి నొనరింప నట్టివాండును; బరు$లరసి చేయు 

నుపకృతి మణిచిన 4 యురుపాపి సముండును; సజ్ఞనవర్ణిత4జనునివంటి 

వాడును; దుర తి. 4 బడసీన యట్టి" మునుబస ముండును; 4 సునత రాఘ 

మా చరించియు. దానీ4కయిన ప్రాయళ్చి త్రమును చేసిక్రానక, సీశగ్గును ద్యజించి 

చరియించు నరునకు 4 సముండును నయి, యెల్ల వారిచే చ్వేవింప4బడిన వాండు 
నగు; మజియును స్వ?4వహమున బుత్రకళ శ్ర భృత్యయుతుండ యి[ ప్రీ తినిడక 

తాను మా త్రమె సమ్మద్ధంబగు నన్నంబుందినునొయ వాస్టినికిం4గనందగున ఫు 
ముందు; సద్యోంశంబు4నరే దుం బుట్టిన కన్యకను బెండ్లియాడక4ధునతరాగ్ని 
వోశ్రాదిధర కా4ర్యోన్నతి ననానుచు ననప పత్యుండయి మృతుం4డగునుగాక; 
మతీయును భూమిజా 4 మండితుండొ రాముం డడవికిబోవంగ 4 నాత్ర నెవ్చం 

డజాదృతి. గనునట్టి4డలాయువును బొంది కడుదుగఖతుండయి4కాంతేయందు 

సంతతిం బడయంగాం 4 జూలకుండును గాక; పార్థ వు వనితను 4 బాలు వృద్దు 

'నెవ్టునిం. జంపిన 4 నే పాపమొదవునో సేవకుం బోమీంప( శే విడిచిన ను 

నేయభఘమంటునో4యాయముమ్మును బొందు. గాక; మాంసము లత్తు4కను,విషము 

నుద్యలోహాదిసథవు స్త దుర్వస్తువులను నమ్మి యా దృవ (మున గుటుంబ 
పోషణమును జేయు 4 భూరిపా పాత్తుని వంటివాడు గాక; 5 4 పగతురదగు 
పకుమ్మునం గడుభయద యుద్ధమున భయపడి తానొగిం 4 'బాటునపుడు 
చంపంగం బడుంగాక; 4 సారహీనంబగు తలపు జై గరమున 4 దాల్చి మలిన 

జీర్ణ వ్యసనము గట్టి 4 వీతిపయి నున్మ్యత్తునలె బిచ్చమెత్తుచు 4 నెలమి దూల 
సంచరించును గాక; 4సారాయి¢ ద్రావుచుం గావమోూాదులరకు(6 బిక్కి 4కాంతలందు 

సతతంబు లోలుండై. ఖీ సాధ్వసమ్మతేమగు జూదవమోొడుచు. బరి4ళుద్ధవృ శ్రీ త్రి 
హీనుండై. చనుంగాక; థి మొనితథర్ర, ౦బునను నుది నిలుపక 4 యనుదినంబు 
భర్త ౦బు6 చేయుచు. $ దగిన వశీ గ్రహీతలకు నీయక్ యపా తులకు భూరి 

. చానమ్ము చేయుచు. 4 దానుండువాండగు. గాక; శ్రీ రాముండు 4 4 కాన*ేగ 
ఆ 

1 న్నీగ్గులు=మి తులు. ఈస్నిగ్ధళబ్దమే యిపుడు న్నేహితు. డనుపేఠం. బరంగచున్న ది, 
“దీనిని హాధించయటకుం గె, పాణిని చరణం బుట్టవలయు నేమో, 



ర్ 

అయోభధ్యాకాండము = 2౫ సర్లము. రగ! 

సమ్మతించిన వాని 4 సకలవి తంబులు చిరసమార్టితములు + చి త్తతృప్తి . 

కరములు చోరుల 4 కరగతములు నగుయగాక; సూర్యోదయ కాలమందు 

నస్తమించెడు తతి 4 నాదృతి నిద్రించు నట్టివానికిం గల్లు + సఘుము గలుగుం 
గాక; గేహంబులు 4 గాల్చినవానికి గురుకళ త్రంబును 4 గూడువాని, 

కత్యంతే మిత్రుని 4 క ప్రకృతిం చేసిన వానికి? గలుగు పా4పంబు «లుం 

గాక; దేవతలకు 4 గడుభ కిం వితరుల కంబకుం దండ్రి! 4 నరసి సేవ 

॥ 'జేయనట్టి జనున నే యఫునుబ్బునో, దాని( బొందుంగాక; + తాను వేగ 

సాధుజనులవేత $ సంత్యజంపంబడుం గాక; సాధువినుతి( 4 గనక యతే(డు. 

. సునుతులు చేసెడు సత్క.,ర్మములకు దూరుండు నగుచు + మహి నుండుంగా 

క; మజియు దీర్ధ్స భుజుండయి, సునుహితవతుండగు రాముకు భ గుణనిలయుక, 

వనికిం బంపంగ సమ్మతిం, గనునో యవ్వాండు తనను $ గనుతల్లిక చ్చే 

వను మాని యధర్శంబును, గనుచుండుం గాక పృథ్వి 4 గడుదూ ష్యుండై = 

తనయుల బెక్కురం గనుచు 4 ద్రవ్య మొకించుక లేకయే జ్వరా 

దినిఖలరోగయు కృండయి + తల్లముగా సతతంబు దుకఖముం 

గనుచు. నృభించుంగాక ; నటి 4 క మ్రనమహోసనమందునుండి త్ర 

న్లనులను బై 8 చె_త్రీకని 4 గాఢనుతుల్ దగంజేసి దీనతేం 

గనుచును వేండుయాచకుల 4 కాంతల వ్యర్థము చేని నట్టిడొ. ౫౦ 2120. 

' 

చనమున నొప్పీ శీలమును + జయ్యనం బాసి నృపాలభ్లీలితో 

మనము వగం గనం బ్రదుకు 4 ను ర్వ్యునిత సముయా; రఘూద్వసాు౯ 

వని కనుపంగ చెంఛునొ యె4వండు నిజంబుగ నాతం డంబరో!. ౫౧ 2221 

. అనిళ మధర్మ్య్మమౌారక్షమున 4 యందుం జెలంగుచు దుష్టుండ్ "చు వం 

క, అతివ బుతుస్నాత పతివ్రత బుతునియనుముల నెన్ని + వచ్చి నిలువ దు. 

రతి నెవడు కోలయిక౦ దృశ్చతిం దన్సండొ యమృనుష్టుశ+సముండ " నితండుక్, 

ధ ర్యనిరలి మాని 4 తొ మూఢుంజై ధర 

ప్ని నూని మొ రుని4పల్నీ6 గూడు 

నటి వాండెి యగు వము౪హాతుండు రాముండు 
లు = 

వనికి. బోవ వబ్రీతిం 4 బరంగునతండు, ౫8 2728 

గు ఏడ క్షు గ గ్గ 
. నష్టసంతానుంప్. వి ఫ్రు4నకును గలు 

పాపముం బొందు శ్రీ రాము$వననివాస 

మునకు సవతి నొందిన $నునుజుల డమెల 

xs చే 
724 

పాన యోగ్యజలంబుల 4 బాడుచెయ. స్య 
yp) 

ఒరులకు విషముం బెట్టగ, నురుతరపాప మెది యబ్బు 4 నొగిదానింబొం 

దు; రథయూదసప్రసోుంండు వనముల, కరుగుటకుకొ సమ్మతించు+నట్ట కువుతియుక్. 



రీర్రి ఆం ధ్ర శ్రీనాద్రామోయణము 

క, కలుసేం ద్రి యుద సద్వి,ఫ్రుులకుం జేయుటకుం దగిన4పూజం జజుచును 

జ్ఞ సలపాపీయగును బదిదిన,ములు వెళ్ల ని దూడయావు$ మోదము తేనర౯, 

అ. పట్టి పాలు విదుకు 4 పాపాత్తుయొ) నంబ! 
తేన గృహంబునందు( 4 ద్రాంగం దగిన 

జలములుండి దప్పి 4 గలవిలపడువాని 

కీడ్డ క్ర మోసపుచ్చు 4 జడుండగుం జుమి!. ౫2౭ 2727 

క, ఇరువురు వాదించెడు తటి, సరిగా దత్కలహమార్చు 4 శ క్రి గలిగి య 

త్తరుణమున దాని దీర్పని, పురుషుడు పొందెడునసుంబు4బొం దెడు (జుమ్మి!, 
క అని పలికి రాజపుత్రుండు, తనయుని నెడంబాసి పతిని 4 దాం బాసి తగ౯ా 

వనటం గుందెడు కౌస్కల్యను బేర్చుచునే మహోా_ర్థి 4 నవనిం బడియె౯. ౫౯ా 

ఆ. అత. డిట్లు దుస్పథిహాములగు శపథంబు 

లాడుచుక మహో రి 4 నలజడిం.బడి 

చేతనంబులేక 4 శ్నీతినుండం గాసల్య 

భరతుం గాంచి యిట్లు 4 పలికె నపుడు. ౬౦ 2780 

క భరతా! శపథంబుల నీ, కరణికా నీవెనరుపంగ( 4 గనుచుండిన నా 

కురుతీర మయ్యెను దుఖ, 'మ్మరిగెడు ప్రాణముల నిల్పి $ యలరెద వీవుకా,౬౧ 

శే, భాగ్యవశమున నీదగు + స్వాంత మిప్పు | 
డన్ననే యనున_ర్రించు4నట్ట సాధు 

ధర్హ్యముననుండి చంచల4తం బొరయదు , 

సత్య శపభుండ వీవు లత్రణుని భంగి. ౬౧౪ 7892 

క, కనుకళా సత్పురుషులకగు, ఫఘనలోకము నొందలగలనవు 4 గాదిలిపుత్రా! 

యని పలికి భ్రాతృవత్ళృలుం, దనయు మహాబాహు నంక4తలముస చేశ్చె౯, 
తే, అంకమున జేర్చి కౌంగిట + నదిమి పరమ | 

దుకఖమొందుచు నేడ్చె నాతోయజాల్నీ, 
యిట్లు శపథంబులాడుచు 4 చెంతొశోక . 

మునం దవీంచుచు నేడ్చు నా4ఘననుతి కటు ౬84 . 294 
శే, శోకసంరోధమున మూర్చ 4 నాకరణిని 

గనుటవలనను జిత్తంబు 4 కలంతనొంటె 

__ నతడు పలవించి స్పృహతప్పి 4 యాత్మశ క్రిం 
. బోవ థవీతియబడి వగం గుందఇబోయె రాత్రి. ౬౫ 2785 

డెబ్బదియైదవ సర్లము సంపూర్ణము, 

.ప్యాణొ నుపరణత్సి మే-అనిమోూలము, పోను ప్రాణ ముల నిల్నుచున్నా-వే యనిభొబము, 
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ధులు. భరతుండు తండ్రికి సంస్కారము చేయుట, వదం 

4క, పలికెడు వారలలో నే, రృలనడ ళుభ వాక్యములను 4 బలుకు వసిష్షుం 
డల భరతు నోక'తాసం ఎబుల6 బొగిలెడు వానిం గాంచి + పూజ్య భ సితుల౯, 

చ. పలికె మహాయశా! మనుజ4పాలకపుత్ర! నితాంతచింతచేం 
*బాలుపడ నేల బాలు నిటు+పోలునె 1 దుశఖము. బాయనయ్య మం 

గళ వుగులాక నీకు; నృప కాంతుండు స్వర్షము:జేరుదేన ని 

ర ర,లతరతత్కి 9యావితతి 4 మూనితరీతిని జేయు మిావింకళా, ౨ 2787 
చ, అనియె సమ స్తధర్యవిదు4కౌ భరతుండు వసిష్టుపల్కుల౯ 

విని మది ్రైర్యమొంది పృథి4వీపతి కంతటం "జ శ్రేత కృత్యముల్ 

మునివరు నొజ్ఞ్యం జేసె నృప4ముఖ్యుని నంతట్ నూ నెతొట్టినుం 

చినకతన౯ యథాస్థ్రితిని 4 చెందినవానిని నె త్తి భూమివై,. 34 2788 

చ. ఉనిచిరి నూనెనుంచుటనె + యొప్పుగం బచ్చనిచాయ మోముతో 
గనంబడి దేహభాగములు 4 గాజియ నొందకయుంట నిద్రవో 

యినగతినుండంగా నతని 4 నెంతయు రత్నము లొప్పు పాన్పునం 

. దునిచిరి భృత్యు; లాజనకు 4 నొయ్యునం గాంచి నితాంతచింతచే౯ా. ౫ 2789 

చ, భరతుడు దుస్సహో_రిం గని 4 పల్కెను రోదన వాక్కు_లొప్ప భూ. 

వర పరజేశముం గనంగం 4 బంపిన నే నటనుండి యిప్బురీ 

వరమును 'జేరకుండంగనె + భావుకధర్ర్యవిదు౯ రఘూ _త్తముక౯ 

గురుబలశాలి లత ణుని 4 గూడ వనంబుల కంపీ యిప్విధి౯. ౬ Er 

క, సురపురి శేగంగ నీవును, గరణీయంబంచు పూను కారణమేమో 

ధరణీశా! శుభ కార్యముల రతిం గను పురుషనసింవా 4 లలితమనస్కు౯. ey 

శే. రామచంద్రుని విడిచి నిర్భరవిచార 

మగ్నులమయి తీవించెడి 4 మమ్ము నెల్ల 

విడిచి యెటుపోయితివి? తం డ్రి విశపతివి 

గాం జెలంగెడి నీవు సీరమున కరుగ. ౭. “22 

క, ననములకు౯ శ్రీరాముడు, చన యోగ శేనుములను 4 సంతత మిప్పు 
త్రనమున నగి నువార లిం,క చవ్వరున్నారు? నిన్ను 4 గానమి నిచట. 

క, ధరణి యిది విధవయె యే,కరణిని రంజిలక మూడ 4గాంచగ, దీపూ 

రగ్గీరమును శశిం బాసినరా,తిరివలె నినుః బాసియున్న+ది యనుచు దో౭చె౯, 

క. అని విలపించుచు దీనతం, గను మనమున నున్న భరతుం + గని పల్కె మహో 

* ఉవాచ పదతౌం శ్రేష్టో పసిస్థ శ్శృంస్థవా నృషి?-అనిమాలము. 1 పొలుపడ నేల=రేజు€ 

గేల అని యర్థము. 
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మునియా వసిష్టు6 డిట్లని, ఘన బాహూ! యిపుడు రాజ4కాంతునకీవుక౯, ౧౦ 

శే, వ్రేతశార్యంబు లెవేవి + విధిహి తముగ 

cir 

'జేయంగాం దగునో వాని 4 జింతమాాని 

తరగ నేమణకయ చేయం 4 దలంపు మనిన 
నకు యని వానిం బాటించ + యాత శంత, ౧౧౪ 2746 

. వేగంబు మోటు బుత్విక్పుగోహి తుల నాణార్యు లం గృత్య ముల్ +జ రపుండంచుం 
ద్వర'పెన్తై రాజసౌో4భంబున లోపల శవముంట వెలుపలి 4 స్థలమునకును 

దెచ్చి యుంపంబడు + దివా్యృాగ్నిహో త్రమ్ములను గా రృపత్యాదు4లను బురోహి 
తులును బుతజులును 4 విలసీల్లు విధిరీతి. గొని తెచ్చి రంతం జే4తనములేని 

కే. భూమిపాలకు సేవకుల్ 4 పూని. శిబిక 

క్, 

యందు నునిచి మనస్సులు 4 కొందల పడ 

'బాప్పకంఠంబులొప్ప నె4ప్పటివిభంబు 

గాక యేడ్చుచు మోసీరి 4 కడుం బడలుచు, ౧౪ 9747 

జనులొగి రాజతసువుములం గనకపుం బుష్పృముల వివిధ4క్టమాంబరరా 

జిని జల్లుచు. ద్రోవల భూపుని ముందుగ నగలుమిగులంథబోయిరిముజి యు౯, 

వీ కొాందతారీతిని 4 జందనాగరుచూర్హ ముల గుగ్గిలమును సరళ మనంబడు 

ఆ, 

క, 

నట్టి ధూపము బద్మ4కాహ్వాయపరిమళ దారువు మజి చేవ4దారువులను 
జల్గుచు నడిచిరచ్చతరంబులొా ధూపసద్వ స్తువులం జాల 4 జనులు కొంద 

జుల్లనం జల్లుచు 4 సరిగ; రచ్చటిశేగినతతి బుత్విజులు భూ4నాథు తనువు 
శిబికనుండి్ యె క్తి 4 చితిపయిని బరుండం, బెట్టి రంత భరతుం 4 డుట్టపడెడు 
చింత6 బూని రాజ? 'కేఖరునకును దే చ్రే,తాగ్ను లచ్చ వారి థీ యనుముతింగాని. 

జనకున కిట్లగ్నుల ని చ్చిన "బె చె కృక మేధమను విథశేషంబుల నా 
ఫఘనులు జపించిరి సామగు, లనూనవిధి గానములను 4 నట సల్సి రొగి౯ొ, ౧౮ 

చ, సరగున వృద్ధులై న సరిశచారకు లెల్లను జుట్టు రా నా 

స్నా 

ధరణిపు భార్య ల ర్హ విధిం 4 దారుపురి౯ విడనాడి వాహానో 
తృరముల నశ్లై వారుశిబి4కంబుల నచ్చటిశేగి రంత దు 
అట చింతే బూను నృపుపత్నులు బుత్వీజులక్కు_మారుడులా. ౧౯౪ 
1: అజలయాగములను 4 నగ్నిచయనమును, ' జేసినట్టి నృపతి + శేఖరునకు 

నప్ర దశీణముల 4 నపుడు ప్ర దత్నిణముల నొనర్చి; రంత 4 వెలందు లెల్ల, 
చ, మునుకొని శ్రౌంచిరీతి నృషముఖ్యు( జితాస్థితు. గాంచి జాలినే 

డ్చినం 'బెనునాద మొక్క మొగి. 4 జేరువనుండిసవారి కెల్ల నుకా 
వినబడే నిట్టులేడ్చచును 4 వేయినిధంబుల వాహనాళివై 
జని సధయూతేటంబునను 4 స్నానము చేయంగ నిల్చి రాక , ౨౨ 758 
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శ్ర, నరవరు పత్నులు మంత్రులు, బురోహితుల్ భరతుం గూడి + భూపతికా ర్రి 

సు స్ఫురణమున నుదకచానము, సరిగా నొనరించి వగల 4 జాలం బొగులుచుకా. 

తే, పట్టణము జేరి కన్నులు 4 బావ్బపూర్ణ 

ములుగ నుందయ 'నేడ్చుచు 4 నిల బరుండు. 

చును దళొవాము లాశెౌచ4మున గడపిరి 

పనుల వేనిని జేయక 4 వగలు మిగుల, ౨౩ ww జీ EN mt 

జెబ్బదియాజన సర్లము సంపూర్ణ రము, 

౭2 వ సర్షము, గి 

ధట భరతుడు శ్రాద్ధములం చేయుట. రథం 

ద అంతేటం బదునొకం+డన డిన మరు బేరం బుణ్యాహవాచనం+బుల నొనర్చి 

నాం డొనర్పంగ దగిన పనుల నొనరించి యాశె చముం సీర్చిశయవల ద్వాద 

ఇాహూస్స్పుసం 'బేయనై. న పోడశమాసికముల నెల్లను యథాఖక్రమముగాంగ 

నొనరించి భూమిసు(కో త్ర తములకు రత్నముల ధనంబుల నన్నమును నమూల్యు 

ఆ, వస్త్రములను మేటి(పస్తువ్రలను, మేక, గుంపు, రజతరాళి 4 గోశతముల 

దావజనుల నుతియు 4 దాసీజనంబుల, నాహనొలయముల  వకుస నిచ్చె, | 

క, జనకుని గుజించి భరతుం, డనూనవిధి వలనినట్టు 4 లవనీసురులొ 

య్యస6 దృ వ్రినొంద నిచ్చెను, దనిపం గని వారు ఫోవం 4 చా నామోందక౯ా 

క్ట _ సదుమూండవదినసంబున, నుదయంబున నస్థిజాల 4+ మొగి గ్రహియింపం 

గం దగం దత్; స్థానమునకు, మది తల్దడ నుంద వచ్చె 4 'మౌనియుతుండై. ర 

క, చనుదెంచి కోళమున నూ ర్భను గని యటు తెప్పిరిల్లి + ఛాలస్వనంబుక౯ " 

పన బడ నేడ్చెను; నటీ యు౯, జనకుని చితి జేరి దుశఖ4+సరణిం బలికె౯ 

క, జనకా! నను నెవ్వరి కీ వనునభుమున నప్పగించి + యరుగవల యునో 

ఘను డన్న యతండు చనియెక్నొ వని కీవును నన్ను శూన్య (వసుధ వి విడిచి తే, 

తే, విను మునాథకుం గెిసలష్ట్ర (కును గకియగు 

నట్టి రాముని నడవికీ 4 నంపితీవు 

తసయుని ౦ బొెసి దిక్కు ల+ని నెలంతవిడి 

ముందు. బోయితివో తండ్రి 4 యిపుడు నీవు. ఓ 

క, అని తం డ్రిశరీరము శాల్సినదయి యెజ్జన
యి భూతిటాజిం దగి దగ్ధా 

స్టినికరముల నొప్పిన స్థలమును గని అల నేజ్చ + మోము “ఫలంగా. 

సే, అంతం జితిం గని వీనుందై. 4 యతందు రోద | 
. ల 

= నంబు వేయుచు. దంతుసం(కలీని లై. బైకి టం = TG. 

71 



న్ ను ర్ి ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నెత్తంబడుతటి సడలుట + నిం ద్రుభ్షజము 
_ధరణీం బడునట్లు పడియెను 4 భై ర్యమెడల., గా 2763 

ఉ. ఆతనిపాటుం జూచి సుకృథతాంతమునం బడు నయ్యయాతివి 
ఖ్యాతునిం * బు త్రీశాతనయులై న మునీళులు 'లేవనెత్తు న 

ట్లాత ఆ జాతులరదలును 4 నాతని "లేపటం జెంతీంజేకి; "దా స్త 
భూతలనాథపుత్ర కండు + పొక్కుచు నేలను వా వ్రాలంగాంచుచుకా. ౧౦౪ 2161 

2 స్తే, ఛై ర్య మొప్ప శ్ర త్రుఘ్ను6 డిం4తనణఅకుండి 
యన్ననోకంబునం బ్రుంగి 4 యట్లుపడుటం 
గని మహీళునిం దలపోని4కొనుచు. బరవ 

శత్వమున భూమిం బడియె, వి4సంజ్ఞుం డగుచు. ౧౧౮ 2765 
కో, భరతుని తమ్ముడు జనకుని యరుదగు సద్దుణగణంబు 4 నవయవముల సం 

స్మరియించుచు నున్మత్యుని కరణి౯ దుకిఖమునం బల్కెం 4 గళవళపడుచు౯. 
న్స అకోభ్యమై మంధశ4రాంగంబునం బుట్టి ER కయక౯ా దుర్గా/హాశక లితమగు చు 

వరదాన జలముల 4 వర్ణిలి లోతును గల దుః ఖభూరిసా4గరము నుమ్ము (డు 
ముంచెందండ్రీ! యొప్లముదమునలాలిం చుసుకుమారుండునుచాలు.టే కకుటిలుం 
నగు భో రతుండ చాల 4 వగం గుంది యేడ్వంగ నాతని విడిచి నీ 4 నరిగితివెట 

ఆ. కయ! భోజ్యుపానథకాంబరాభరణాది, వస్తువులను మోకు 4 వలయుదాని 
లలి గ్రహింపుండనుచు 4 బలవంత పెట్ట శేవానలం చేయుదీవు4కోర్కి మమ్మ. 

క. జనకా! యింక నెవ్వరు ము మృనునయమున నట్టు చేయ 4 నర్హ్ములు? క్ 
జ్ఞాని మహి తాత్తుని నిను విడి చిన యాధర పగుల కిట్లు థీ స్థిరతేం ౫నునే తో 

"ఈ కనుక నిద్ది ప్రళయ కాలంబునం గూడ బగుల కుండునేమొ: ;*పరమపదము( 
దండ్రి భోంద నన్న + దారుణాటవి శకే౫, * నేమి బ్ర తుకశ_ క్రి 4 యింగ్ నాకు. 

కనుక పుతాళనుం జూచ్చెద, జనక భ్రాతలను మాని 4 సమధికబయీం 
న్ న ఎతుష్పకునుపాలితే, న మునంబడు నీషరమ సానృంమై యిట్టుండ౯. షీ 

లు మరల వల నడా మునిగి రీ 
రార్తిం దవీంచి $ పొంగౌడు వ చేలా. ౨౦ 

నిన్కీ నలసి ధరంబడిరి కొమ్ము + లభ్హన విజుగ౯ా 

కః భూతౌః-అని వ్యాఖ్య: 
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జయతు ర్ట ' 

చ. వనితల జంపరాదు శీను 4న 3c జేయుము చి త్తమ టో. 

ననుజ! సమ _స్పథర్య ర ,విదు కొ స. మూరాముండు నే ద్లీం జిం | 

విన విని మాతృవాంతనని 4 కీ! OTTO నన x చట్టు న ౪ 

hs థను దుష్టన్గు గై. గక నో ర్డునే, 39 2801 
థి) యి నఘుండు తిట్ట జేనియు( 1 

క, నేనే చఛచంపుదు చెపుడోో , కొనకొ ఫ్ బూనసనయ్య్య 4 గాదిలి యనుజూ, 

వానను గుళూనామూలము,గా న జెడు. కుబ్జ వస గానే లనెదో?. ౨౨4 

క, ఈనుంధథర( జంపితి మని, రాముర్ణీ తింగినను ధర్మ + రా?వెలటుంగుట౯ా 

దా మానినిం జంవితినని, యే మన /. దిరన్క_రించు 1 కం బలుగంచు సూ, ౨౨. 

చ, అన విని "లతుణా నుజనిశ6 యాతన భామల నాలక? రు 
యన ( గ్ర మాని వే ఏడిణె. ఖీ సంక్రఫతిన౯ా భయు.. దిదియున్న యు 

వ్వనితీయు. గై 7 కపాదముల వె బడ్ | 3 ర్రిని బొక్క ah 

య్యీన్య గడునూర్చుల౯ విడిచి 4 యాశై నే జాలియీం 
Ee 
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స్ు! ళ్ళు oO ' ' | 
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vy ' |. 
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దమన శాలను. గ క్ములకు.. 
నః  జ్లాల్బు వా Be ' . 

హా వచ్చి థీ మనకెల్ల నై గురువరి ల న దశ 'థ 
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వయిన విష్ణ భూపతి 4 ‘ 'వగుము నా! ల sale ర 

ట్ర రజను శేకండం ? గూడ దీ4వనుధ్ద = యెపుడ 
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నే పురుషు లోడలు నడుపంగం 4 బూనందగిస | 

ములను దెగంగొట్టువారును 4 ముందు చ్చి ౨. 

. { 

568 క 
ఆంధ్ర, నుద్రా నూయ౭౯యు 

క. పనుపుండు కొందజు నునవెం,ట.'నె న్మప "క యని యశీడంచుచు వళ నె 
మ్మనమున, రామునివిషయం, బు; (5 'భ గనురాగము ను4 బూని పలుకుచుకా, 

క, తనరెడు భరతుని తుభనచనుని ' గని సీగినాదు తెల 4 నూత్నో త్పావాం 
బున బల్కి_ రిట్లు జ్యేష్టుని, సును స్తారు నృసుని థీ నునుతం జేయకా, 

క, భరతా! మనమున గోరితి, వరం ఏ నిటిడనవౌట శ నయము "పదా 
కరయగు శ్రీ చేవియు నిన్నరయు'రు వినీల చుం గాక 4 ముని రావీదపకో, ౧౫ 

నీ, రాముని గొనివచ్చి $ రాజ్యం బొ; కం 7ెకనను విషయంబున 4 నాభరతుండు 
పల్కిన యాళుభ్యవా క్యముల్ విని యాష్యలా చుంశ్రులెంతయు4నలరి రంత: 
వారికన్నులనుండి $ సరమసంతో సా ,% జలములు దొంగ నా4సచివముఖ్ను. 
లాతండు చెప్పిన$యవల దు$ఖము మాని సల్కి.; గో పూరుష4వర్య! నీదు 

తే, నాజ్ఞచొప్పున నృపభ కు కైన భృశ 

. డనీ 
౧. పంగ నియ్య దనునంద్ 
శక మ4దిం జెలంగె, (౧ 

- Ton, rw . 
. బదిలి "మిదవ స Me mikey AK 
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తత్సగులు సున్నమును బూయం 4 దగినవారు: 
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Bo primi! 
౧. ' 

డ 
రంగులు, 

| | ( 1 
కా 2రిసిర్ ' ' yr 

. ( woes ooh ఆ అస్తు మ 1 పద్మశ్రీ రుపతిషతావా_ 3 పచ్చా, రుపతిస్థతా ష్ అని మూలము, ! 
ల “| | coger, 

మదా=ుదొరోయాాి యని చో ట్ర 
జభ స. ని సతో. 2 వక్షణులు 



అయోధ్యా కాండము = ౮౦౮ సర్లము, 

క. జను లవ్వారలు ల్కం,పను శక్యముగాక రామభ'ట్రునిం గను వే 
డ్క_ను వెలసి "రతని కానన,మునశక్టై పోవుతజిం బర్జో(మువం గంథివల౯, ౪ 

సీ, మార్లముల్ సరిచేయ 4 మంచనేక్పును గల్లువార లెల్ల ను దమళ4భాగములను 
నిర్ణ యించుకొనుచు 4 నియలిచేం బప కికరములను గె కొని చని రెలమి ముందు; 

వారు మార్లమ్మున థీ ఘోరముగా నజ్జపడి(ముండు క కొమ్మల 4 వల్లులం దగ 

గుల్మ ంబులను ) కహూన్య+కుజముల ఆ ఉల న్వికను చెక్కుషృవమంచులను గుకార 
శే, భారేలం ద్రుంచి పోవంగం 4 దగనిపట 

శేర్పటిచిక ఇ మార్గంబుల!-4 నేగి కొంద 

ఇందు సెట్లు శేకుండునొ 4 యందు వాని 

జక్క_యగా నొటి కై చేసి + రొక్క_మొగిని. జ 9627 

em . అందందు దారుల + కడ్డంబుగానున్న చెట్లు మున్నగువానిః 4 జెలి తీవ్ర 
తముకుఠారముల జం ,వములయాఆలంనొని తు త్రుంచి; కొందజం+దుకాబలాథ్య్యు 

లగువారు బలముగా 4 నగపడు నవుగషుగంటలను గాలిచి, హోవ శ నలవిగాని 

విషమస్థలంబుల థి విమలరీతులం జక్క పతిచిరి వొందచణు 4 2 పద్ధతికిని 

తే, నడ్డముగనున్న చావుల + నతివిశాళ్ము 
రంధ్రముల మృ త్తి తికం బోసి 4 రు. ఎమాకర్ల. - 

ములను చేసిరి! నిమ్నఖ్విస్థోముల సాహాన 

తలములుగం. జేసి కై సేడశశీ రలఘుగతుల, ౯ 

క, సేనలు దాంటుట కనువుగ, వే నదులకు వం తెనలను 4 వెలయించిరి శా | 

| ట్ఫూూనుండు వచ్చెడు త్ర తొ వను, జానుగ 6 చాహోణములరళ4జంబుగయూన్మి క 

ఒనరించి జలములూజుట, గనుఫక్షైడు. చోటులందుం 4 గడంగి జలము పో 

“వను జేయ ధ ద్రవ్విరంతట, జను లవ్వారలొగి నల్చ్పజల* నిమ్నగలకా . 

Ce 

బిక్షైల్సరై 

రగ 

౧౦ 

ఆ, అచిరకాలముననె é యధికజలంబులు, గలుగం గట్టలను ద4గంగం గట్టి 

దిగుట కనువుగాంగ 4 సొగనుగ శేన్రలు, మెట్లు నల కడలి+ మించ ES 

| వెలయించి యంతట 4 సలిలంబుతే లేని స్థలముల నరులకు 4 సామజముల 

కశాగదులకు ద్రావ 4 నన్గువగు తీరున నడబావులం ద్రవ్వి 4 బడలివచ్చి 
“సలిలంబులం ద్రాని థీ శ్ మవాయునట్లుగ విశ్రమించుటక్యి $ వేదికలను 

నిర్మించి; రంతట' 4 నిఖిల సేనలు. వచ్చుం ద్రో దోప సున్నంబు4తోడ తాలం 

తే, బజిచి గట్టన చేసి, రం4భస్సు లెపుడు 

పాజుచుండుట వృతముల్ - 4 బవహాుళ్లకుసుము 

యుతముశైై | యప్పుడొప్పా రెం థీ బతేగ్గములును 
ముచు, ుండెన్తుశ లలికరీతి, ౧౨౪ 2882 

em 

|] ఆతని కాననమ= _లరాము(దుండుపనము. 2 పద్ధతిఎమార్గము. 3 నిమ్మగలు=నదులుం 



ర్70 ఆంధ్ర శ్రీః నామాయణము 

క, అందందు, నంత వారలు, (కృందుగ య గేతనముతె త్తి థీ కీడురమ్యుంబౌ 

చందనసలీలము. జల్లే ర, నురచాన నందదములగు సమంబులను దమికొ, ౧౩|| 

కో, వారలు మొర్షంబున నీ తీఠునం గ సేసియుంట 4 చేవపథముల 
.. ట్రారమ్యమార్గములు తగి యాయహాథ రుచికా వెలింగి; 4 నంతట నొక చోళా. 

న్ 

ని. శిపిరాదులం గట్టం 4 జెచ్చెఆం జంపీన వా రెల్ల రుం గూడి 4 వన్యరుచిర 

ఫలసంయుతస్థలం(బుల నుహాత్షుం కగు భరతున కింప్పుగాం 4 బరంగునట్లు 

తమయంతనే ; ప్ర కా+శ: న నొండునట్టుగ బంగరుకలశముల్ 4 పడగగములు 
. వెలయునట్టుగ ఢప్పు 4 లలవడ నిస రచి  వాస్తుశాస్ర్రుమెజుంగు+వారు ఈుభద 
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1 బ్రవ్యాచర్యంబూని యను నీమెందలగు విశేషః ను స్తుఖిగాదనియు, 
రాజ్యమును బొలింప రాముంజే యర్షు లడు గాని ధర్మము క్ నా డద్దాని “హారింప( 

బూనునా యనునభీ పా, యమును వెల్లడించుట య నియ్ము. ఈసద్యమునకు మూల 

మైన “కథం దళరఖా జ్ఞా తీత అనుదా'ని వ్యాఖ్యలో నిభ” నన రచి యిది వ్రాయ6బడియె 

నని యెటుంగదప. ౯. 

" 
mt 



చ, సగసగుణప్ర నర్తన 

ఖ్రుర గుల ముందు 

ప్వురిని దోడి తెచ 
ద్వోరగ నొనన్చెద 

తే, మునుపె వెట్టికి. 
పడి భృతిం బుచ్చు 
జక్క బెటి కా; 

ర 

జంవీనాండ నొవ 

క. అని యివ్విధి. ధ' 
ద్విని 'జెప్పనొప్ప 

శే. నుం త్రకోవిదు(? 
చెంత నిలుచున్న 

లు 
విని యా సృజః 

రో భరతుండు రా 

గరమాజ్ఞు న్; 

చ, ఫులింగల స్య 

రా! అనా శ్ర 




